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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), através da sua Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), lança a 1ª edição do Catálogo dos 

Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN. Destaca-se que a institucionalização da 

pesquisa no âmbito da UERN, objetiva fomentar e identificar novas potencialidades nas 

atividades da pesquisa científica, tecnológica e da inovação, de modo a gerar contribuições 

importantes no desenvolvimento do Estado. 

 

O referido catálogo destina-se à divulgação dos projetos de pesquisa científica e 

tecnológica que visam contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do País, principalmente da região nordeste, nas diversas áreas do 

conhecimento. Os projetos que compõem o catálogo foram aprovados por nosso Edital de 

Fluxo Contínuo (edital n° 001/2017-GP/PROPEG/UERN) e, dentre eles, estão presentes 

também projetos aprovados  externamente e institucionalizados na UERN junto ao Comitê 

Institucional de Pesquisa e Inovação (CIPI) da UERN. 

 

Destacamos ainda que estes projetos, no âmbito da UERN, envolvem alunos de 

graduação e de pós-graduação, docentes e técnicos da instituição em atividades científicas, 

tecnológicas e artístico-culturais, sempre orientados por pesquisadores qualificados, 

visando o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas da pesquisa e seu 

desenvolvimento. 

 

A promoção deste catálogo faz parte dos esforços institucionais da PROPEG/UERN 

para o fortalecimento e a expansão das pesquisas de seu corpo docente, através da 

divulgação e socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos com a comunidade 

acadêmica e a sociedade. 

 

 

 



Na sua 1ª edição, este catálogo contempla informações como a grande área de 

conhecimento, subárea, título, autoria e resumo dos projetos do ano de 2018. No total, 

temos 62 resumos de projetos de pesquisa sendo distribuídos nas grandes áreas da 

seguinte forma: 10 de Ciências Exatas e da Terra, 14 de Ciências Humanas, 24 de Ciências 

Sociais Aplicadas, 10 Ciências da Vida e 4 de Linguística, Letras e Artes. 

 

Desta forma, com grande expectativa de socialização do conhecimento, 

apresentamos o Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN e 

convidamos todos e todas a transformá-lo em um instrumento de consulta e de estímulo à 

novas pesquisas. 

 

Mossoró/RN, 3 de abril de 2019. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: CONTRIBUIÇÃO À SISTEMÁTICA E PALEOBIOLOGIA DOS GLIPTODONTES 
 
Coordenador(a): KLEBERSON DE OLIVEIRA PORPINO 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Edital: Produtividade em Pesquisa PQ/jul/2015 - Programa: Bolsas no país / produtividade em 
pesquisa / CNPq 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Ana Bernadete Lima Fragoso 
Alunos(as): Shaline Elaide de Araújo, Carlos Augusto Paiva Miranda, José Tarciso de Oliveira 
Junior 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Juan Carlos Fernicola, Laura Edith Cruz, Edison Vicente Oliveira,  Lilian 
Paglarelli Bergqvist,  Hermínio Ismael de Araújo Júnior,  Maria de Fátia Cavalcante Ferreira dos 
Santos,  Fernando Henrique Barbosa, Fábio Guimarães da Cunha Lima 
 
Data de início: 3/1/2016 - Data de término: 3/1/2019 
 
Resumo: Os gliptodontes formam um grupo peculiar de mamíferos cenozóicos com um amplo 
registro fóssil, predominantemente Sul-Americano, que se estende do Eoceno (Mustersense) ao 
Pleistoceno tardio-Holoceno (Paula-Couto, 1979; Fernicola, 2008). A partir do final do Plioceno-
início do Pleistoceno, restos de gliptodontes aparecem em depósitos da América Central e do 
Norte, onde estão representados por um único gênero (Glyptotherium). Juntamente com os 
dasipodídeos (tatus) e pampateriídeos (tatus gigantes) compõem a superordem Cingulata 
(Mammalia: Xenarthra) e se diferenciam daqueles por um conjunto marcante de caracteres, 
incluindo a ausência de bandas móveis na carapaça, uma maior extensão das fusões vertebrais 
e a presença de dentes trilobulados (Hoffstetter, 1958; Paula-Couto, 1979). Além disso, as 
espécies mais tardias de gliptodontes apresentam região nasal bastante encurtada e um 
extraordinário desenvolvimento do exoesqueleto caudal, que compreende não só os anéis 
móveis presentes nos tatus e pampateriídeos, mas também uma porção terminal tubular (tubo 
caudal) bastante ornamentada, formada pela fusão de osteodermos. Assim como nos outros 
cingulados, a posse de uma extensa armadura dérmica formada por um grande número de 
osteodermos, facilmente desarticuláveis durante os processos de fossilização, provavelmente 
contribuiu para o abundante registro fossilífero do grupo no cenozóico da América do Sul 
(Guadin & Wible, 2006). Devido a essa abundância, os gliptodontes têm sido utilizados com 
grande sucesso no zoneamento bioestratigráfico do Neogeno e Quaternário da Argentina e 
Uruguai (Perea 2005). 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE 
O APOIO MATRICIAL 
 
Coordenador(a): ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Francisco de Medeiros Neto, Isaac de Lima O. Filho 
Alunos(as): Milena Medeiros Falcão 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Richardson Fagner de Oliveira Granjeiro 
 
Data de início: 9/1/2018 - Data de término: 1/30/2019 
 
Resumo: Entendemos o Apoio Matricial como um importante dispositivo organizacional no qual 
a coprodução em saúde é o elo principal, que possibilita desenvolver um pensar crítico e 
reflexivo sobre os processos de trabalho na rede de atenção a saúde. Apesar de o Apoio Matricial 
ser uma das atividades centrais dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), percebe-se que 
a sua efetivação ainda encontra-se distante. O estudo trata-se de uma pesquisa de campo 
exploratória cujo objetivo é identificar a percepção dos profissionais do NASF sobre Apoio 
Matricial da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró-RN. Para tal será realizado 
um estudo analítico de abordagem qualitativa através de entrevistas semi-estruturadas. O 
objetivo é repensar os processos de trabalho a partir do método de Apoio Matricial, construído 
coletivamente e implementado a partir das demandas e necessidades dos profissionais que 
fazem parte das equipes do NASF da Secretaria Municipal de Mossoró/RN, apontar caminhos 
para trazer modificações com relação às práticas do Apoio e propiciar mudanças na organização 
institucional para materialização da Politica Nacional de Humanização-PNH. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: USO DE ÁLCOOL ENTRE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA 
 
Coordenador(a): IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): RODRIGO ALVES DE MELO, SARA LIS ARAÚJO MELO, ANA GABRIELA MIRANDA 
BARBOSA, ALISSON JERISSAI GURGEL, INDIRA COAN ZANATA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): JOÃO DANTAS PEREIRA 
 
Data de início: 7/7/2017 - Data de término: 11/7/2018 
 
Resumo: O álcool se constitui na principal substância de abuso experimentada, mundialmente, 
por uma porcentagem considerável de indivíduos em seu uso cotidiano durante a grande parte 
da vida. O alcoolismo é entendido com vício de ingestão excessiva e regular de bebidas alcoólicas 
e todas a consequências decorrentes. A pesquisa tem como objetivo primário identificar o uso 
problemáticos de bebidas alcoólicas por estudantes universitários que frequentam curso de 
graduação na área da saúde e secundário conhecer a frequência do consumo de álcool pelos 
participantes da pesquisa. Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa. Para 
a coleta de dados será utilizado o questionário AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 
Teste), contendo 10 perguntas objetivas coma  finalidade de identificar as desordens provocadas 
pelo álcool, aplicado em sala de aula reservada aos alunos que aceitarem participar da pesquisa. 
Os sujeitos da pesquisa serão os estudantes que frequentam os curso de graduação da área de 
saúde (medicina) de uma Instituição Estadual de Ensino Superior do Rio Grande do Norte. 
Portanto, um estudo voltado para um universo específico. Serão entrevistados os estudantes do 
primeiro (1º) ao oitavo (8º) período. Com critério de inclusão, definiu-se ser estudante dos 
períodos mencionados, estar regularmente matriculado, independente do horários de aulas e 
ter aceitado participar do estudo e assinado o TCLE. Is critérios de exclusão serão: estar em 
regime de internato, estar pagando disciplinas na Faculdade, mas não ser aluno do curso 
(medicina) e não aceitar o convite para participar do estudo. Conclui-se que os aspectos 
identificados no beber problemático por jovens estudantes da área da saúde, serão importantes 
para a discussão e informação sobre os malefícios do álcool no organismo. No futuri, essas 
informações poderão subsidiar intervenções no sentido de prevenir morbidades e 
comorbidades nesse segmento da população. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM DESPERTAR PARA NOVOS 
CAMINHOS E POSSIBILIDADES 
 
Coordenador(a): KELIANNY PINHEIRO BEZERRA 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Enfermagem 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Palloma Rayane Alves de Oliveira Sinezio 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 2/18/2019 - Data de término: 12/20/2019 
 
Resumo: O presente projeto também será desenvolvido em outras Unidades Básicas de Saúde 
do município de Mossoró-RN, sob a coordenação de outros professores. Objetiva-se estimular 
a reflexão crítica dos profissionais da atenção primária sobre as ações de promoção da saúde 
em seu cotidiano de trabalho, possibilitando um espaço de recriação e fortalecimento das 
práticas de promoção da saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem de pesquisa-
ação, que será realizado na UBS Duclécio Antônio de Medeiros. A população do estudo ser 
composta por todos os profissionais que trabalham na equipe de atenção primária da referida 
UBS, o que corresponde a quatorze profissionais, e a amostra será definida mediante a aplicação 
dos critérios de inclusão e exclusão. A coleta de dados se realizará na própria UBS através de 
entrevistas individuais semiestruturadas e de observação participante. Os dados serão 
analisados através da Análise de Discurso 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: CONHECIMENTO E PRÁTICAS DAS MÃES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO PROCESSO DE 
IMUNIZAÇÃO INFANTIL: UMA PESQUISA-AÇÃO 
 
Coordenador(a): KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Juce Ally Lopes de Melo 
Alunos(as): Nayanne Victória Sousa Batista,Jamille Almeida Alves Bezerra, Thaysa Clébia de 
Souza Oliveira 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 5/24/2017 - Data de término: 11/3/2018 
 
Resumo: Esse trabalho objetiva Analisar o conhecimento e as práticas das mães e profissionais 
de saúde no processo de imunização infantil. Trata-se de uma pesquisa descritiva 
quantiqualitativa usando a técnica de pesquisa-ação. O estudo será desenvolvido em 12 
Unidades da Estratégia Saúde da Família do município de Pau dos Ferros/RN. A população do 
estudo é composta por mães de crianças de idade entre 0 à 12 meses, com uma amostra de 30 
mães, e ainda por profissionais das unidades básicas da Estratégia Saúde da Família, totalizando 
24 profissionais entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. A coleta de dados acontecerá em 
três momentos distintos, utilizando-se de questionários e seminários. Esperamos com o estudo, 
contribuir no processo de enfermagem Pesquisa e Ensinar/Aprender, visto que a pesquisa 
possibilitara a aquisição de dados que caracterizam o panorama da imunização, a nível 
quantitativo e qualitativo relevantes ao processo de ensino e pesquisa com a perspectiva de 
mudanças sociais e acadêmicas. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL E A SUA INTERFACE COM O PROCESSO SAÚDE-
DOENÇA 
 
Coordenador(a): PALMYRA SAYONARA DE GÓIS 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): MARIA BRENA LOPES NUNES 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 8/1/2019 
 
Resumo: Oprocesso de urbanização no Brasil vem se acentuando, transformando a organização, 
a paisagem, a dinâmica e o espaço geográfico. Tem implicações diversas e em todas as 
dimensões para a sociedade,onde se destaca a criação e surgimento de favelas ou/bairro 
isolados desprovidos de quaisquer equipamentos sociais públicos, caracterizando as 
desigualdades socioespaciais.Esse processoperpassa aspectos econômicos, tecnológicos, 
sociais, culturais e aterrissa no solo urbano, impactando na configuração espacial, na 
organização do território, nas interrelações sociais e no processo saúde-doença da população, 
promovendo diferentes formas de adoecer-morrer dos indivíduos e coletividades. Nessa 
perspectiva o estudo objetiva caracterizar as desigualdades socioespaciais e analisaras suas 
inflexõesnos perfis epidemiológicos na cidade de Pau dos Ferros-RN. Utilizar-se-ádados 
secundários, de bancos de dados de domínio público, como IBGE e E-SUS para a coleta dos 
dados. Para análise de dados, propõe-se a Análise por Triangulação de Métodos. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: GRUPOS TERAPÊUTICOS EM ENFERMAGEM E SAÚDE MENTAL: ANÁLISE DE CONCEITO 
 
Coordenador(a): RODRIGO JÁCOB MOREIRA DE FREITAS 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): JUCE ALLY LOPES DE MELO 
Alunos(as): DENISE MAYARA DE SOUZA PESSOA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: Objetiva-se analisar o conceito grupo terapêutico no contexto do cuidado de 
enfermagem em saúde mental. Trata-se de uma pesquisa teórica, de natureza exploratório-
descritiva, com abordagem qualitativa. O conceito grupo terapêutico será analisado através do 
método proposto por Walker e Avant (2010). De acordo com o método, seguem as etapas: 
selecionar o conceito; determinar as metas e os objetivos da análise; identificar a utilização do 
conceito que se pretende investigar. Nesta etapa será realizado revisão integrativa da literatura; 
determinar e definir os atributos; construir o caso modelo; construir os casos limítrofes, 
relacionados, contrários, inventados e ilegítimos; identificar os antecedentes e consequentes; 
definir os referenciais empíricos. Por se tratar de um estudo teórico que não envolverá pesquisa 
com seres humanos, não será necessário o encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa – 
CEP. A análise do conceito é importante pois permite compreender sobre o termo grupo 
terapêutico, esclarecendo os usos e definições desse conceito na área da saúde e mais 
especificamente, trazendo uma contribuição para o debate em saúde mental. Além disso, será 
possível identificar lacunas que apontem a necessidade de aprofundamento teórico sobre o 
conceito. A pesquisa ainda contribui com a produção teórica da enfermagem, visto que a 
construção do conhecimento específico em Enfermagem deriva de questões conceituais e 
assim, vem contribuir para o avanço e a consolidação das bases do conhecimento da 
Enfermagem. Esse conhecimento produzido deve-se traduzir em uma prática técnico cientifica 
e ético-política no cotidiano do trabalho do enfermeiro. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: O PERFIL DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
Coordenador(a): GRAÇA ROCHA PESSOA 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Ellany Gurgel Cosme do Nascimento 
Alunos(as): Jeneson Augusto Costa de Araújo 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 10/1/2018 - Data de término: 5/1/2019 
 
Resumo: Trata-se de uma Pesquisa quali-quantitativa, descritiva e documental que tem como 
objeto o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral no Estado do Rio Grande do Norte. A 
pesquisa tem como objetivo principal a descrição do perfil epidemiológico da leishmaniose 
visceral no Estado do Rio Grande do Norte. Os dados serão coletados no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN) disponiveis no Datasus. Serão coletados e analisados todos 
os dados referentes aos casos autóctones de leihamnooiose visceral no Estado do Rio Grande 
do Norte, no periodo compreendido entre janeiro de 2012 a dezembro de 2018. Os dados serão 
catalogados e analisados a partir do programa Tabwin 3.6 e do Microsoft excel 2018. O marco 
teórico de análise será o processo saúdedença enquanto determinado solcialmente. Sua 
relevância está assente no fato de que toma como objeto uma doença negligenciada, e, 
portanto necessitada de conhecimentos que ampliem a visão em torno da mesma e embasem 
ações adequadas dentro da vigilância epidemiológica. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: SABERES E PRÁTICAS FUNDAMENTADAS NA TEORIA DO ALCANCE DE METAS: 
POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE ENFERMAGEM 
 
Coordenador(a): SARA TACIANA FIRMINO BEZERRA 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as):  
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 1/1/2018 - Data de término: 12/31/2018 
 
Resumo: Objetiva-se viabilizar a discussão acerca da utilização da Teoria do Alcance de Metas 
no ensino de Enfermagem. Para tanto, será desenvolvida intervenção junto a docentes do Curso 
de Enfermagem do Campus Avançado de Pau dos Ferros da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. São 21 docentes que farão parte do grupo focal para discussão da prática 
docente em enfermagem, do Modelo Conceitual de Sistemas Abertos e da Teoria do Alcance de 
Metas de Imogene King e sua utilização na prática docente. Para organização e análise dos 
dados, fundamenta-se em Spink para compreensão dos sentidos a partir das práticas discursivas 
dos docentes. Os aspectos éticos da pesquisa são respeitados na íntegra. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SOBRECARGA FAMILIAR 
 
Coordenador(a): DULCIAN MEDEIROS DE AZEVEDO 
 
Grande Área: Ciências da Vida 
Departamento: Enfermagem 
Campus: Caicó 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): PATRÍCIA DA SILVA MOURA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: Esta pesquisa tem como objeto de estudo a sobrecarga familiar, relacionada ao uso de 
substâncias psicoativas (SPA’s), família esta por vezes esquecida e marginalizada nas práticas 
assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS), além dos serviços especializados. Objetiva 
investigar a sobrecarga de familiares de usuários de substâncias psicoativas. Estudo descritivo e 
transversal, com abordagem quantitativa, a ser desenvolvida no municípiode Caicó-RN(CAPS III 
e CAPS ad) e Parelhas-RN (CAPS I). Utilizar-se-á como instrumento de pesquisa um Roteiro de 
Entrevista, dividido em duas partes: Parte 1-Formulário Sócio Demográfico; e Parte 2-aplicação 
do Caregiver Burden Inventory (CBI). A coleta dos dados será realizada durante o período de 
agosto a novembro de 2018, nos CAPS seridoenses já mencionados, totalizando 70 familiares. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: #CASADOAPRENDER VERSÃO 2 
 
Coordenador(a): ALBERTO SIGNORETTI 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Natal 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Francisco de Medeiros Neto, Isaac de Lima O. Filho 
Alunos(as): Emanoel G. Bezerra De Medeiros, Priscila Nogueira Kruger, Jales Assis A. Monteiro 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Jales Assis A. Monteiro 
 
Data de início: 9/1/2018 - Data de término: 8/1/2019 
 
Resumo: Nos dias atuais, a busca pelo conhecimento é muito competitiva e estressante, 
principalmente para os jovens do ensino médio que têm pela frente os exames vestibulares de 
algumas universidades específicas ou o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) usado como 
seleção de várias universidades e faculdades do país. Nesse contexto, o uso de uma aplicação 
de contação de histórias interativas e não lineares, criando um ambiente lúdico e agradável de 
aprendizagem, como forma de complemento à preparação desses exames é muito bem-vindo. 
Este projeto propõe validar de forma ampla e irrefutável o uso do aplicativo desenvolvido no 
projeto #CasaDoAprender1 junto aos alunos do ensino médio em preparação para o Enem, e 
também propor uma evolução do aplicativo de forma a proporcionar uma integração entre o 
mundo virtual ao mundo real através de uma ““casa real”” construída com base em imagens 
impressas no formato de banners. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA AUXILIAR O ENSINO E 
APRENDIZAGEM UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA 
 
Coordenador(a): ADRIANA TAKAHASHI 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Natal 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Bruno Cruz de Oliveira 
Alunos(as): Arthur Cesar Silva dos Santos 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 2/1/2019 - Data de término: 1/1/2020 
 
Resumo: Os avanços tecnológicos proporcionam evolução e revolução nas formas de 
comunicação, relacionamentos, produção, consumo, informação, dentre outras muitas 
transformações na sociedade e no indivíduo. A integração da tecnologia digital com 
metodologias de ensino pode ser uma forma de melhor qualificar o processo de ensino e 
aprendizagem, estimulando a interação e curiosidade dos alunos, bem como motivar a capacitar 
a qualificação dos alunos para o mundo globalizado. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA 
AUXÍLIO NA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM RESTRIÇÕES VISUAIS 
 
Coordenador(a): ANDERSON ABNER DE SANTANA SOUZA 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Natal 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Rosiery da Silva Maia 
Alunos(as): Alex Aquino dos Santos 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Luiz Marcos Garcia Gonçalves 
 
Data de início: 12/1/2017 - Data de término: 12/1/2018 
 
Resumo: Um dos principais desafios relacionado ao deslocamento de pessoas com necessidades 
especiais visuais em diferentes ambientes é lidar com obstáculos que estejam em seu caminho, 
principalmente quando esses obstáculos aparecem de forma inesperada ou repentina. Além 
disso, existem as dificuldades relacionadas à acessibilidade, quando edificações, estruturas e 
vias não estão adaptadas para fornecerem condições de movimentação segura para tais 
pessoas. Neste projeto, propõe-se desenvolver e implementar técnicas e ferramentas de visão 
computacional que auxiliem pessoas com necessidades especiais visuais a se locomover em 
ambientes distintos de forma segura, através da identificação de obstáculos e direção por 
alertas sonoros. Pretende-se utilizar os instrumentos sensoriais dos smartphones 
(acelerômetros, giroscópios e GPS’s), principalmente as câmeras, para a implementação de um 
sistema de condução inteligente fundamentado em informações sensoriais visuais, fazendo com 
que pessoas com restrições visuais sejam auxiliadas na exploração de ambientes internos e 
externos. Além dos smartphones, outros dispositivos deverão ser testados, como o Microsoft 
Kinect. Algoritmos de visão computacional, fusão sensorial, reconhecimento visual de objetos, 
Deep Learning, mapeamento visual de ambientes, e VSLAM, geralmente utilizados em sistemas 
de navegação de veículos autônomos, deverão ser estudados, adaptados e avaliados para o 
desenvolvimento completo do sistema de condução inteligente. Com esse, sistema pretende-se 
fornecer aos portadores de necessidades especiais visuais uma ferramenta que lhes dê uma 
descrição dos espaços vazios e espaços ocupados do ambiente no qual eles se encontram, uma 
espécie de sistema visual artificial. Um mapeamento panorâmico do ambiente deverá ser 
estimado pelo sistema sensorial e descrito sonoramente ao usuário, auxiliando-o na sua 
locomoção segura. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL PARA A ENTRADA DE 
MERCADORIA DO SETOR SUPERMERCADISTA 
 
Coordenador(a): ROSIERY DA SILVA MAIA 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Natal 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Adriana Takahashi, Isaac de Lima Oliveira Filho 
Alunos(as): Bruno Agenor Soares Santana 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Felipe Mariano de Barros 
 
Data de início: 2/1/2018 - Data de término: 2/1/2019 
 
Resumo: O processo de recebimento no setor supermercadista é a operação de acesso de todas 
as mercadorias na empresa. O fluxo físico da entrada na loja tem uma apuração complexa e 
inicia-se no setor de Recebimento, onde ocorre a conferência para finalmente a mercadoria ter 
acesso à loja. Em muitos casos, facilmente há problemas nesse fluxo de entrada e, com isso, há 
a proliferação de falhas por todo processo de armazenamento e venda de mercadoria, sendo 
essas falhas perfeitamente constatadas nos valores inconsistentes do estoque. Dessa forma, o 
Recebimento é um setor de suma importância, visto que é o primeiro processo da empresa, e 
pode ocasionar problemas no fluxo geral do comércio. O setor supermercadista opera sob um 
contexto de grande competitividade entre empresas e, devido a isso, inúmeras transformações 
vêm ocorrendo no varejo de alimentos. A utilização da Tecnologia da Informação (TI), portanto, 
torna-se um fator decisivo e indispensável para uma boa gestão do negócio. Sendo assim e 
baseando-se no primeiro processo de comércio de vendas a varejo, esta pesquisa tem como 
objetivo identificar Soluções em Automação e Inteligência Computacional para o setor de 
Recebimento, contribuindo para a elaboração de estratégias mais adequadas para que a TI possa 
constituir em real vantagem competitiva para o negócio supermercadista. Primeiramente busca-
se elaborar uma pesquisa bibliográfica para conhecer as peculiaridades do setor e as principais 
tecnologias empregadas atualmente. Posteriormente, busca-se uma análise de natureza 
exploratória, predominantemente qualitativa, com o intuito de analisar as possíveis 
configurações de Automação que permitem Inteligência Computacional adequada, e que 
podem influenciar positivamente nas empresas do segmento. Por fim, a conclusão da pesquisa 
deve ser resultante de uma exploração de um supermercado da região da capital do RN, com o 
intuito de mapear a infraestrutura disponível localmente no Recebimento e expondo as 
melhorias linearmente com a análise anterior. Espera-se que essa exposição de melhorias supra 
deficiências e colabore com processos e fatores específicos da empresa, tornando-a mais 
competitiva no mercado, inviabilizando os valores inconsistentes do estoque. 
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Projeto: UM ESTUDO DE TÉCNICAS DE AGRUPAMENTO PARA DADOS NÃO CONVENCIONAIS 
 
Coordenador(a): ADRIANA TAKAHASHI 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Natal 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Rosiery da Silva Maia, 
Alunos(as): Georgy Lima Justy de Freitas 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 2/1/2018 - Data de término: 2/1/2019 
 
Resumo: O avanço tecnológico proporciona uma constante troca de informações em um volume 
cada vez mais crescente. Muitas vezes a análise de um grande volume de informações não é 
uma tarefa trivial, podendo ser utilizado a mineração de dados para extração de informações 
úteis, aprendizagem de máquina para analisar e extrair conceitos para o processo de tomada de 
decisões, entre outras áreas da computação. O processo de descoberta de conhecimento em 
um grande volume de dados pode ser realizado por etapas, sendo uma delas a análise e seleção 
de atributos significantes, ou até a redução de dimensionalidade. Esta etapa pode ser feita 
utilizando métodos de classificação de dados, podendo ser por agrupamento de dados. Este 
projeto estuda alguns métodos de classificação de dados pela técnica de agrupamento, visando 
o tratamento dos dados e a qualidade dos resultados, considerando dados imprecisos, faltosos 
ou com defeitos. 
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Projeto: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE SOBREVIVÊNCIA DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE ESTRELAS 
DO TIPO SOLAR 
 
Coordenador(a): BRÁULIO BATISTA SOARES 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Ciência e Tecnologia 
Campus: Natal 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): JOSÉ RONALDO PEREIRA DA SILVA 
Alunos(as): ADIVAN CARLA PEREIRA JÚNIOR 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: Observa-se que existe uma diminuição da rotação em estrelas da sequência principal, 
o que leva à especulação de que deve existir uma função de sobrevivência para a velocidade de 
rotação estelar nesse estágio evolutivo das estrelas. Este projeto se propõe a estudar a evolução 
da distribuição das velocidades de rotação estelar ao longo da sequência principal utilisando, 
para este propósito, medidas de rotações estelares obtidas de estrelas observadas na Missão 
Kepler (§). 
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Projeto: SISTEMAS MAGNÉTICOS NANOESTRUTURADOS: FASES DE EQUILÍBRIO, MECANISMOS 
DE REVERSÃO E EXCITAÇÕES 
 
Coordenador(a): ANA LÚCIA DANTAS 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Ciência e Tecnologia 
Campus: Natal 
Edital: Produtividade em Pesquisa PQ/jul/2015 - Programa: CNPq / Produtividade em pesquisa 
/ 2015 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): João Maria Soares, Nilson Sena de Almeida, Vamberto Dias Mello 
Alunos(as): Claudivan Moreira de Souza (Doutorado UFRN), Sérgio Murilo Braga (Doutorado 
UFRN), Silas Sarmento Pedrosa (Doutorado UFRN), Leonardo Linhares Oliveira (Doutorado 
UFRN), Francisco Cesar de Medeiros Filho (Doutorado UFRN), Marcos Santos Nunes (Mestrado 
UERN 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Artur da Silva Carriço (Dep. Física/UFRN), José Humberto de Araújo  (Dep. 
Física/UFRN), Marco Morales Torres (Dep. Física/UFRN), Suzana Nóbrega de Medeiros (Dep. 
Física/UFRN), Idalmir Queiroz de Souza Júnior (Dep. Física/UFERSA), Gustavo G. O. Rebouças (D 
 
Data de início: 3/1/2016 - Data de término: 2/29/2020 
 
Resumo: Nos últimos cinco anos temos nos consolidado como um grupo de referência em 
pesquisa de magnetismo nanoestruturado e aplicações biomédicas. Do ponto de vista teórico, 
a modelação numérica de sistemas magnéticos de dimensões nanométricas, onde os efeitos 
dipolaresque são interações de longo alcance, requer uma simulação de alto desempenho. 
Temos desenvolvido um conjunto de rotinas numéricas com capacidade para modelar sistemas 
magnéticos nanoestruturados em qualquer geometria. Esse potencial teórico tem nos 
aproximado de pesquisadores experimentais de física e farmácia. Como consequência, 
ampliamos nossas linhas de pesquisa em magnetismo para contemplar também as aplicações 
biomédicas. 
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Projeto: INFERÊNCIA BAYESIANA COMO ALTERNATIVA À VISÃO FREQUENTISTA CLÁSSICA DE 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
 
Coordenador(a): MANASSES PEREIRA NÓBREGA 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Matemática 
Campus: Patu 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Fernando Henrique Nogueira Amaral, Marcelo de Souza Medeiros 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 12/1/2017 - Data de término: 12/1/2018 
 
Resumo: A inferência bayesiana é uma área de fronteira na pesquisa em Probabilidade e 
Estatística, e tem despontado como uma proposta matemática alternativa para a modelagem, 
bem como a solução de problemas de muitos campos do saber. Esta proposta de pesquisa visa 
identificar os principais axiomas, teoremas e definições da estatística bayesiana; descrever sua 
contribuição para a definição de probabilidade e estatística; como também verificar seus 
principais campos de aplicação. Para isso, será feito um levantamento de dados nos principais 
livros e artigos científicos que tratam do problema, bem como um estudo comparativo entre as 
duas abordagens probabilísticas: a clássica e a bayesiana. O projeto pretende contribuir para o 
mapeamento do estado da pesquisa em inferência bayesiana, apontando seus pontos de maior 
destaque. 
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Projeto: LIMITES E POSSIBILIDADES DOS RECURSOS COMPUTACIONAIS COMO FERRAMENTA 
FACILITADORA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 
 
Coordenador(a): FRANCINARIO OLIVEIRA DE ARAUJO 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Matemática 
Campus: Patu 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Brunno de Castro Trajano, Roberto Mariano de Araújo Filho 
Alunos(as): Thadeu Cortez de Paiva 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Leocides Gomes da Silva 
 
Data de início: 12/5/2017 - Data de término: 12/11/2018 
 
Resumo: Este projeto propõe a estruturação e organização, no Departamento de Matemática 
da UERN, de um Grupo de Pesquisa-Ação em Educação Matemática do CAP-UERN, que atue no 
tripé ensino - extensão - pesquisa. Neste projeto de pesquisa, trataremos de um conjunto de 
ações, na área de educação matemática, onde nossa problemática será analisar as 
potencialidades e os limites dos recursos computacionais no ensino de matemática no ensino 
básico e superior em algumas cidades próximas a Patu-RN. Além disso, buscaremos mostrar uma 
nova visão para os graduandos de matemática do CAP-UERN e os professores da rede básica de 
ensino, acerca da utilização de softwares matemáticos, como por exemplo: GeoGebra e WinPlot 
como ferramentas facilitadoras no ensino de matemática. Acreditamos que este projeto de 
pesquisa vai contribuir na formação inicial (no caso dos graduandos) e na formação continuada 
(no caso dos professores de matemática) com relação a inserção dos recursos computacionais 
de maneira eficaz no ensino de matemática. 
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Projeto: CULTIVO HIDROPÔNICO COM ÁGUA DE REUSO TRATADA COM COAGULANTES DO 
SEMIÁRIDO 
 
Coordenador(a): YÁSKARA FABIOLA DE MONTEIRO MARQUES LEITE 
 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Departamento: Química 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): KATIANNY KELLY MEDEIROS COSTA, MARINA GURGEL DE OLIVEIRA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 9/1/2019 
 
Resumo: A água durante muitos anos foi considerada inesgotável, e, somente nas últimas 
décadas, tomou-se consciência da situação de escassez e da necessidade de racionalizar seu uso, 
procurar formas de reuso e recuperação da sua qualidade. Neste contexto de busca por 
alternativas de reuso, o uso de coagulantes orgânicos na agricultura pode se tornar importante 
ferramenta no gerenciamento da água. Portanto, este trabalho tem como finalidade, avaliar a 
produção de alface  (Lactuca sativa, L.) hidropônica cultivada em uma fazenda localizada no 
município de Mossoró-RN, usando a água residuária do próprio processo de cultivo hidropônico, 
usando coagulantes orgânicos facilmente encontrados na região semiárida nordestina, que são 
a quitosana e a moringa, objetivando uma economia deste recurso, tão carente na nossa região. 
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Projeto: A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE 
CERTA E A APRENDIZAGEM DOS DOCENTES CURSISTAS 
 
Coordenador(a): FRANCISCA EDILMA BRAGA SOARES AURELIANO 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Patú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Maria Ghisleny de Paiva Brasil 
Alunos(as): Mácio Raulino Alves, Patrícia da Silva Pimentel, Luiz Carlos Costa Silva Junior, Karina 
Pessoa de Queiroz, Antônia Magna de Sousa Silva Cardoso, Bruna Gomes de Oliveira, Thábita 
Telmíria Soares de Moura, Gabriela de Oliveira Araújo 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Gercina Dalva (SEEC), Yure Coutre Gurgel, Suenyra Nóbrega Soares, Maria 
Luciana de Oliveira 
 
Data de início: 5/1/2018 - Data de término: 3/1/2019 
 
Resumo: O projeto apresenta a proposta de pesquisa que tem como objeto de estudo o Pacto 
Nacional de Alfabe- tização na Idade Certa (PNAIC) e objetiva analisar a aprendizagem dos 
conceitos teóricos e metodoló- gicos construídas pelos professores cursistas mediante a 
formação continuada realizada pelo referido programa. O campo empírico envolverá duas 
escolas: uma que apresenta o melhor resultado na Avalia- ção Nacional da Alfabetização (ANA) 
da rede municipal de ensino e outra que teve o pior resultado nessa avaliação. Os sujeitos da 
pesquisa serão os professores dessas escolas que lecionam do 1º ao 3º ano do ensino 
fundamental e que participam do programa desde seu primeiro ano de implementação. O 
método que será adotado é o da pesquisa crítica que se pauta nas bases teóricas do 
materialismo históri- co-dialético que se caracteriza pelo movimento do pensamento construído 
na materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Os procedimentos da pesquisa 
envolvem a revisão da literatura sobre os conceitos teóricos em discussão no cenário acadêmico 
em torno da aprendizagem docente; da formação continuada de professores; e dos processos 
de alfabetização e de letramento que darão sustentação a análise dos dados. Além disso, será 
realizada a análise de documentos orientadores do PNAIC; a aplica- ção de questionário, 
realização de entrevistas semiestruturas e observação da prática de alfabetização. Os dados 
serão estruturados para análise em núcleos de significação (AGUIAR; OZELLA, 2013) e em 
seguida entrecruzados com os dados da ANA, e com o referencial teórico adotado. Propõe-se 
com esse estudo ampliar a discussão sobre o referido programa em âmbito local e nacional, 
refletindo sobre seus resultados para a melhoria da atuação pedagógica dos professores 
alfabetizadores. Ao mesmo tempo, busca-se integrar a universidade aos processos de formação 
continuada para que possa redimensionar o currículo da formação inicial dos professores a 
partir das necessidades formativas diagnosticas durante a pesquisa. 
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Projeto: ACCOUNTABILITY NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MOSSORÓ-RN (2011-2018) 
 
Coordenador(a): ALLAN SOLANO SOUZA 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CICLENE ALVES DA SILVA 
Alunos(as):  
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as configurações da política 
de accountability implementada nos sistemas educacionais brasileiros, no contexto da 
globalização neoliberal e da nova gestão pública implantada a partir da década de 1990. Como 
recorte desse estudo será realizado um estudo de caso no município de Mossoró-RN, 
considerando que desde 1996, esse ente federativo tem incorporado a lógica do novo 
gerencialismo na concepção e execução de suas políticas educacionais. Tem como finalidade, 
compreender quais são as configurações da política de accountability na educação pública 
municipal. A metodologia empregada consistirá nas orientações da abordagem quanti-
qualitativa, realizada em quatro fases: revisão bibliográfica; levantamento documental; 
entrevistas e aplicação de questionários; por fim, organização e análise de conteúdo. 
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Projeto: AS INFÂNCIAS POTIGUARES E SUAS DIFERENÇAS: ENSINO, FORMAÇÃO E PRÁTICAS 
CURRICULARES 
 
Coordenador(a): FRANCISCA MARIA GOMES CABRAL SOARES 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): LUZIA FERREIRA ENÉAS 
Alunos(as): ANTÔNIO ANDERSON BRITO DO NASCIMENTO, LUANA PAULA DE AMORIM 
SANTANA, PRISCILA PEREIRA DA SILVA, RODRIGO LIMA XAVIER, ALLINY LIMA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: Há no cenário nacional e internacional um debate efervescente acerca da 
inclusão/exclusão escolar e social. A acolhida ao diferente como proposta de trabalho está no 
âmbito de discussões sobre educa- ção inclusiva na academia, como uma temática atual e 
relevante. Por isso, esta proposta de pesquisa tem como objetivo contribuir para o 
conhecimento das infâncias potiguares, seus contextos culturais, diferenças, concepções e 
significados, visando a notoriedade/problematização das aprendizagens da formação e do 
desenvolvimento curricular instituído na Educação Infantil e Anos Iniciais. Para isso, pretende-
se realizar uma investigação quali-quantitativa, considerando a natureza da temática e sua 
pertinência na orientação, sistematização das observações, das entrevistas e da revisão 
bibliográfica e documental, como instrumentos evocados em estudos de casos instrumental e 
de tipo etnográfico. Assim, considerando que as abordagens quali-quantitativas diferem no que 
buscam, mas comple- mentam-se em pretender valorizar os dados oriundos do contexto. 
Espera-se com isso o fortaleci- mento de práticas formativas, inicial e continuada, para a inclusão 
e maior reflexão sobre o desen- volvimento curricular das aprendizagens na infância. Além de 
produção de conhecimento acadêmi- co, com foco multidisciplinar, sobre as infâncias. 
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Projeto: DESIGUALDADES INTRAESCOLARES E GESTÃO: ESTUDO COMPARADO EM ESCOLAS 
PÚBLICAS  DE MOSSORÓ (RN) 
 
Coordenador(a): IASMIN DA COSTA MARINHO 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Érika Letícia de Almeida Silva, Débora Raquel Araújo Silva 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Sofia Lerche Vieira, Eloísa Maia Vidal 
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: O projeto de pesquisa ora apresentado tem como objetivo investigar as relações 
possíveis entre gestão escolar e desigualdades intraescolares, com vistas a observar os 
mecanismos/estratégias produzidos pela gestão e como eles incidem ou não na desigualdade 
no interior das escolas públicas de Mossoró (RN). Tal proposta tem como base quatro categorias 
norteadoras para análise: Território, Políticas Educacionais, Gestão Escolar e Desigualdades 
Intraescolares. Breve levantamento de estudos desenvolvidos sobre o tema em bases 
bibliográficas como a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Portal de Periódicos da 
CAPES, registra a insipiente produção sobre a relação desigualdade intraescolares e gestão, com 
produção de estudos centrados na região sudeste do país. Esses achados justificam a proposta 
aqui apresentada, e resgatam a importância da investigação enquanto campo frutífero e 
inovador ao campo da Gestão e da Política Educacional. A pesquisa terá um caráter misto, 
contemplando aspectos quantitativos e qualitativos durante o processo (GREENE, Et. al., 1989; 
MORSE, 1991; CRESWELL, Et. al., 2007; FLICK, 2009; TASHAKKORI, Et. al., 2003). Nesse sentido, 
pretende-se investigar pares de escolas, localizados num mesmo território. Portanto, o 
município foi definido com base no IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e o 
INSE (Índice de Nível Sócio Econômico), para auxiliar a compreensão das disparidades 
perceptíveis numa mesma região. Tendo como base os dados acima explanados, realizamos o 
recorte dos territórios a serem analisados, que seriam os bairros Abolição e Nova Betânia. 
Dentro desse espectro vamos analisar pares de escolas que apresentem desempenhos 
acadêmicos muito discrepantes entre uma e outra. Para isto observamos que o bairro Abolição 
possui um total de 20 escolas, entre Estaduais e Municipais, já no bairro Nova Betânia temos 18 
escolas, entre Estaduais e Municipais. A escolha de pares de escola num mesmo território 
viabiliza a observação das desigualdades de oportunidades num mesmo contexto. Recorre-se 
também às bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os dados obtidos fornecerão pistas para 
realização da pesquisa qualitativa, inclusive na elaboração dos instrumentos a serem aplicados 
em campo. Como fio definidor dos pares de escolas, também será levado em conta o número 
de matrículas e os turnos em que opera. No mesmo sentido, os dados de desempenho 
acadêmico dos estudantes, também serão levados em consideração na delimitação da amostra, 
tais como: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), dados de proficiência da Prova 
Brasil em Língua Portuguesa e Matemática. Pretende-se com este trabalho trazer contribuições 
ao campo da Política e Gestão da Educação e da Escola, em âmbito nacional e local. 
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Projeto: EXPERIÊNCIAS DOCENTES DE APRENDIZAGENS COM CRIANÇAS EM CLASSES 
HOSPITALARES 
 
Coordenador(a): ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Vilma Áurea Macêdo, Janaina Maria Lopes Soares, Ana Karoliny de Souza Silveira, 
Ana Raquel de Melo, Amanda Cibelly Costa dos Santos 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Maria da Conceição Passeggi, Andréia Gomes da Silva, Senadaht Narbosa 
Baracho Rodrigues 
 
Data de início: 11/1/2017 - Data de término: 11/1/2018 
 
Resumo: As classes hospitalares são espaços em que crianças e professores experienciam 
aprendizagens pedagógicas emancipatórias de garantia do direito universal à educação. A 
presente proposta Experiências docentes de aprendizagens com crianças em classes 
hospitalares tem o objetivo de investigar experiências de aprendizagens com crianças em 
tratamento de saúde, e contribuições dessas experiências para a formação docente in loco. A 
pesquisa integra nosso projeto de Doutorado (em andamento) pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN), o qual está 
inserido em um projeto mais amplo, financiado pelo CNPq “Narrativas da infância: o que contam 
as crianças sobre a escola e os professores sobre a infância” (MICT-CNPq|EditalUniversal-
14/2014, processo nº 462119/2014-9), desenvolvido pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, 
Formação, Autobiografia, Representações e Subjetividade (GRIFARSPPGED-UFRN-CNPq), no 
qual somos integrantes. O referencial teórico situa-se na encruzilhada do movimento 
internacional da pesquisa (auto)biográfica em educação; do movimento socioeducativo das 
histórias de vida em formação; dos estudos da infância e da psicologia narrativa. Como proposta 
metodológica, inspiramo-nos em Passeggi (2011) para realizar o grupo reflexivo com professoras 
de três classes hospitalares da cidade de Natal/RN. Consideramos como material empírico, 
narrativas autobiográficas (orais e escritas) elaboradas individualmente e em grupo, acerca das 
experiências com crianças em contexto hospitalar. Intencionamos colaborar com a formação 
inicial de discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (CAWSL/UERN), instituição em que desenvolvemos nossa profissão docente, 
buscando aproximar estudantes de iniciação científica, ao contexto das classes hospitalares, 
espaços de atuação pedagógica na sociedade contemporânea. Admitimos que o impacto social 
e científico dos resultados esperados contribuirá, no campo da educação, para uma maior 
visibilidade das experiências docentes que se fundamentam nas aprendizagens com crianças em 
tratamento de saúde, fazendo emergir nova demanda para pensar, problematizar e 
compreender a formação e prática docente em contextos diferenciados. Almejamos indicar que 
experiências com crianças em tratamento de saúde fazem parte do trabalho pedagógico das 
professoras e relacioná-las aos princípios que fundamentam a formação e atuação docente “no 
chão do hospital”. O plano de trabalho prevê produção, organização, transcrição de materiais, 
formação de estudantes de iniciação científica, pesquisa-formação com professores de classes 
hospitalares do Estado do Rio Grande do Norte, elaboração de relatórios e publicação de artigos 
em periódicos e eventos científicos. 
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Projeto: GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: DAS POLÍTICAS ÀS PRÁTICAS 
PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
Coordenador(a): ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Maria Edgleuma de Andrade 
Alunos(as): Gualber Pereira Silva de Oliveira, Jorgilene Virgínia Barreto de Lima, Luana Sayuria 
Feitoza do Vale Bezerra, Marecilda Bezerra de Araújo, Maria da Conceição Fonseca, Rosemeire 
de Araújo Gomes, Wilson Pereira Gomes de Oliveira 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 2/1/2019 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa visa agregar uma visão ampla e plural em torno da 
problemática da Gestão da Educação na contemporaneidade, considerando aspectos teóricos 
fundamentais a sua compreensão no contexto da Educação Básica. Tais aspectos se referem à 
democracia, participação, qualidade da educação, diversidade, subjetividade e 
responsabilização. Pretende ser um projeto de pesquisa guarda-chuva a ser desenvolvido por 
um período de doze meses no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (POSEDUC/UERN), envolvendo alunos da pósgraduação stricto 
sensu (nível de Mestrado) e da graduação (Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de 
Curso), de modo a contribuir com o fortalecimento da Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da 
Educação. A Gestão da Educação, conforme entendimento, abrange reflexões acerca dos 
Sistemas Públicos de Educação – quer sejam estaduais ou municipais, nos quais se originam as 
políticas educacionais locais em consonância com os marcos nacionais, bem como da escola 
pública, em seus aspectos administrativos e pedagógicos, não desconsiderando os sujeitos que 
atuam nela. A metodologia é de natureza qualitativa, cujos instrumentos e técnicas abrangem 
análise documental, entrevistas semiestruturadas, grupos focais, dentre outras. Visa contribuir 
com: a) consolidação da linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação do POSEDUC, tendo 
em vista sua ascensão na próxima avaliação quadrienal da CAPES; b) a produção científica a ser 
publicada em livros, periódicos e anais; c) a divulgação de resultados de pesquisa em eventos 
(inter)nacionais, regionais, locais. 
 
 
 

39



Catálogo dos Projetos de Pesquisa Institucionalizados na UERN – 2018 

Projeto: OS REGISTROS DA APRENDIZAGEM COMO NORTEADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA: 
DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA À ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
Coordenador(a): MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Maria Lúcia Pessoa Sampaio, Maria Eridan da Silva Santos, Francicleide Cesário 
de Oliveira Fontes, Cristiane de Fátima Costa Freire, Andrezza Emicarla Pereira Cavalcante 
Alunos(as): Elenice Alves Pereira, Aparecida Suiane Batista Estevam, Analiana Fernanda Bezerra 
da Silva, Beatriz Andrade dos Santos, Bruna Bonivais de Oliveira, Ítalo José Rodrigues Maia, 
Letícia Bezerra França, Luana Karolinne Martins de Araújo, Maria Eliza Rocha Si 
Técnicos(as): Michele Mayara Palmeira Cordeiro 
Colaboradores(as): Francisco Reginaldo Linhares 
 
Data de início: 12/1/2017 - Data de término: 12/1/2019 
 
Resumo: Resultante de dados apontadosna pesquisa:Da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental: análise do acompanhamento da aprendizagem discente com foco na avaliação 
diagnóstica, este projetoobjetivaanalisar os registros da aprendizagem discente como 
norteadores da prática pedagógica, no sentido de refletir e elaborar, junto aos profissionais dos 
anos iniciais do ensino fundamental, propostasde trabalho que discutam critérios utilizados 
pelos docentes, bem como, lacunas existentes na elaboração de registros de aprendizagem, 
principalmente, no que diz respeito à oralidade apresentada nesses registros.Estetrabalho será 
realizado em seteescolas da rede pública de ensino de setemunicípios–Água Nova (E. M. Manoel 
Raimundo), José da Penha (E. M. 4 de Outubro), Marcelino Vieira (E. M. Raquel Silva), Pau dos 
Ferros(E. M. Nila Rêgo), Pilões (E. M. Joana Dantas de Moura), Rafael Fernandes (E. M. Antonio 
Carvalho de Oliveira) e São Francisco do Oeste (E. M. 7 de Setembro), com docentes que atuam 
em turmas do1º ao 3º anoe a equipe gestora –diretores, supervisores e coordenadores 
pedagógicos, considerando dados já construídosem 2017 através da pesquisa Da Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental: análise do acompanhamento da aprendizagem discente com 
foco na avaliação diagnóstica. Para tanto, será feito uso de uma pesquisa de caráter qualitativa 
que incluirá estudos bibliográficos, análise de registros da prática docente, estudos 
comparativosdestes registros em um mesmo ano letivo e em anos diferentes. As análises dos 
dados terão como fundamento teórico estudos de pesquisadores como De Lemos (2002) que 
exploram a concepção de escuta do equívoco, numa tríade que reúne estudos entre educação, 
linguística e psicanálise a partir de autores como Belintane (2008, 2010, 2011 e 2013), Havelock 
(1995) e Costa (2015) que trazem contribuições significativas para a oralidade no processo de 
alfabetização. O trabalho aqui apresentado culminará com a elaboração de critérios, fichas 
diagnósticasacerca do processo de aprendizagem das crianças em fase de alfabetização,junto 
aos profissionais da educação básica -professores, supervisores, coordenadores pedagógicos e 
gestores resultandoem uma prática coletiva de avaliação. 
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Projeto: PESQUISA NA GRADUAÇÃO: SOBRE O QUE ESCREVEM OS ALUNOS DE PEDAGOGIA DA 
UERN? 
 
Coordenador(a): MÍRIA HELEN FERREIRA DE SOUZA 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): ALEXSANDRO DONATO CARVALHO 
Alunos(as): PRISCILA PEREIRA DA SILVA, VANESKA SANTOS DE LIMA, EMMILY CRISTINA FIRMINO 
DE SOUZA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: O presente projeto de pesquisa pretende empreender uma discussão sobre a 
importância da pesquisa no processo de formação humana e profissional dos graduandos do 
curso de Pedagogia do Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte/UERN. O projeto está vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículo e 
Ensino/GEPCE/UERN, linha de pesquisa: Ensino e Currículo. Parte-se da compreensão de que a 
investigação científica fomenta à formação integral do indivíduo em variadas dimensões. Para 
tanto, optou-se por uma pesquisa documental, de caráter quali-quantitativo com o objetivo de 
identificar estudos/discussões dos componentes curriculares referentes aos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. A metodologia instituída corresponde a investigação destas temáticas nos 
trabalhos de conclusão de curso/TCC escritos no período de 2010 a 2017. A relevância desta 
proposta de pesquisa reside no ideal de que o curso de Pedagogia necessita imprimir estudos 
que encaminhem o aluno a aprofundar-se nas áreas do conhecimento inerentes aos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, lócus de futura atuação profissional docente. As categorias que 
cerceiam este estudo serão estudadas com base nos aportes teóricos que as discutem. A 
formação docente terá respaldo em Freire (2001, 2010), Gatti (2010). A pesquisa será norteada 
pelos estudos de Bardin (1977), Falcão; Régnier (2000), Gil (2001), Goldemberg (1997), Marconi; 
Lakatos (2008), Minayo (2001), Morin (2001) e as análises sobre o curso de Pedagogia estarão 
apoiadas nos documentos que o regulam na UERN, com ênfase ao Projeto Político pedagógico 
do Curso de Pedagogia (UERN, 2012). A pesquisa vista como um ato de procura constante, 
enriquece o exercício decente da profissão professor por conduzi-lo à condição de pesquisador 
da própria prática. 
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Projeto: PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CONTEXTOS DIVERSOS: CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY E 
PAULO FREIRE 
 
Coordenador(a): HOSTINA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Antônia Batista Marques, Sílvia Maria Costa Barbosa, Hélio Júnior Rocha de 
Lima, Elza Helena da Silva Costa Barbosa, Maria Cleonice Soares 
Alunos(as): Zélia Cristina Pedrosa do Nascimento, Francisca Erenice Barbosa da Silva, Francisco 
Canindé de Morais Costa, Eliana da Silva Filgueira, Sara Cristina do Couto Silva, Karla Christiane 
Góis Lira, Lourdes Bernadete Lopes Lima Rocha, Edione Monteiro Araújo G 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: Os pesquisadores que propõem este projeto, configurado no formato guarda-chuva, 
se subdividem em dois grupos de pesquisa atuantes na Faculdade de Educação da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – na pós-graduação e no Curso de Pedagogia – realizando 
ações de pesquisa, ensino e extensão: o Grupo de Estudos e Pesquisa Educação e Subjetividade 
– GEPES e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Linguagens – GEPEL, este último na 
intersecção com o Grupo de Extensão Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular – LEFREIRE. 
A pesquisa objetiva compreender como a ação educativa potencializa o processo de elaboração 
conceitual, a partir de duas matrizes teórico-metodológicas: o pensamento de Vygotski e o de 
Paulo Freire. As metodologias desta pesquisa resguardarão a autonomia dos pesquisadores e 
grupos aqui proponentes: o arcabouço da psicologia sócio-histórica que se alicerça em Vygotsky 
e a problematização da realidade fundada no pensamento de Paulo Freire. Para atingi-los serão 
realizadas ações coletivas envolvendo a pós-graduação e a graduação da Faculdade de Educação 
da UERN na perspectiva da elaboração criativa de estratégias metodológicas individuais e 
coletivas. Neste sentido, serão realizadas disciplinas na graduação e na pós-graduação 
abordando os conceitos e categorias estudados. Projetos integrantes de um núcleo de extensão 
buscarão contribuir ao campo das pesquisas desenvolvidas. Eventos científicos permitirão a 
reflexão sobre as abordagens estudadas com a participação de pesquisadores de outras 
instituições. A produção e publicação de artigos em co-autoria abordando os produtos e os 
processos das pesquisas, na perspectiva da produção teórica sistematizada e colaborativa, 
trarão contribuições teórico-práticas à Faculdade de Educação e, consequentemente, ao seu 
Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC. 
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Projeto: TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
 
Coordenador(a): ANTÔNIA MAÍRA EMELLY CABRAL DA SILVA VIEIRA 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Educação 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Nalígia Maria Bezerra Lopes 
Alunos(as): Jéssica Beatriz da Silva, Micarla Gomes de Queiroz, Monique Wanderley de Macêdo, 
Antônia Priscila Lopes de Oliveira 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Elda Silva do Nascimento 
 
Data de início: 12/1/2018 - Data de término: 12/1/2019 
 
Resumo: A Teoria das Representações Sociais (TRS), formulada por Serge Moscovici (1978), 
proporciona novas perspectivas de pesquisas com base em estudos sobre o homem e os saberes 
do senso comum, no contexto das suas representações sobre a realidade. As Representações 
Sociais se configuram, então, como um modelo simbólico e significativo da realidade social, o 
que torna as pesquisas das TRS relevantes para o campo da educação, uma vez que, possibilitam 
reconhecer o universo simbólico que envolve a realidade educacional. O projeto em tela cujo o 
tema versa sobre Teoria das representações sociais e educação tem como objetivo inserir no 
âmbito Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CAWSL/UERN), estudos sobre a Teoria 
das Representações Sociais (TRS) como aporte teóricometodológico em pesquisas que versam 
sobre educação e formação docente. A pesquisa integra o projeto de doutorado A docência 
como um entrelaçar de sentidos: um estudo à luz da teoria da representação social (em 
andamento) pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (PPGED/UFRN) e se insere nos estudos do grupo de pesquisa Núcleo de 
Pesquisa em Educação-NUPED, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(CAWSL/UERN). O referencial teórico pauta-se em estudos sobre a Teoria das representações 
sociais a partir de autores como: Moscovici (1978, 2012, 2013), Jodelet (2001), Guareschi & 
Jovchelovitch (2013), Nobrega (2001), Sousa; Bôas; Novaes (2014) e Sá (1998). O percurso 
metodológico é de abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) sob a égide de uma pesquisa 
bibliográfica (OLIVEIRA, 2014) e levantamento da literatura (LAVILLE & DIONNE, 1999). Com o 
estudo, buscamos fortalecer a pesquisa no âmbito acadêmico visando aproximar os estudantes 
do curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(CAWSL/UERN), a iniciação científica, emergindo-os em investigações sobre a abordagem 
teórico-metodológica da teoria das representações sociais e suas contribuições para 
investigações em educação. Almejamos como impacto social e científico uma maior visibilidade 
da TRS como aporte teórico-metodológico para desenvolvimento de pesquisas no âmbito da 
educação e, consequentemente, da formação docente o que implica novos olhares sobre 
nuances e perspectivas no campo de pesquisa em voga. O plano de trabalho prevê formação de 
estudantes para iniciação científica a partir de estudos teóricos que se fundamentam nas 
pesquisas bibliográficas, levantamento de textos para estudo, análise e problematização das 
temáticas a partir do aprofundamento teórico por meio da escrita acadêmica,elaboração de 
relatórios, publicação de artigos em periódicos e eventos científicos. 
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Projeto: FILOSOFIA COM CRIANÇAS: PENSAMENTO E EXPERIÊNCIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
 
Coordenador(a): MARIA REILTA DANTAS CIRINO 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Filosofia 
Campus: Caicó 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Ana Priscila da Silva Alves 
Alunos(as): Maria Andréia Carneiro Cruz, Islane Pereira de Araújo, Joseane Dayane da Silva, 
Rafael Medeiros da Silva, Joseane Maria dos Santos, Joabe Lucas de Oliveira Diniz, Ana Priscila 
da Silva Alves 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Raíssa Santana dos Santos, Rosângela Trajano da Silva, Maria Sandra da 
Costa, Sarah Regina de Medeiros Dias 
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 8/1/2019 
 
Resumo: A proposta desse projeto de pesquisa insere-se numa perspectiva de continuidade de 
um trabalho iniciado em 20081 e interrompido em 2012 para período de capacitação docente 
de sua coordenadora2 e reeditado em 2016. Importante destacar a articulação dessa atividade 
de pesquisa com a ação de extensão, “Projeto Filosofia com crianças e jovens: experiências de 
formação e pensamento na escola de educação básica”, em sua segunda edição (protocolado 
no SIGProj, em atendimento ao Edital n. 001/2018/PROEX/UERN), a qual desenvolve 
experiências de pensamento, semanalmente, na Escola Municipal Maria Leonor Cavalcante, no 
município de Caicó. Também é mister registrar a pesquisa em desenvolvimento no Mestrado 
Profissional – PROF-FILO3, sobre o tema de filosofia com crianças, esse em decorrência de sua 
participação como membro voluntário no projeto, bem como a oferta de disciplina optativa4 no 
referido programa de Pós-Graduação. Então, trata-se de uma ação articulada entre ensino, 
pesquisa e extensão. Nesse sentido tem como objetivo aprofundar estudos teóricos e práticos 
acerca das ideias de filosofia com crianças originalmente elaboradas pelo filósofo Matthew 
Lipman. Essa área de filosofia com crianças tem se difundido em vários países do mundo e de 
forma especial no Brasil (KOHAN, 2008), contudo em nossa região nordeste ainda é uma 
temática bastante desconhecida. Insere-se dentro das atividades do Curso de Licenciatura em 
Filosofia, o qual tem como objetivo formar profissionais na área do ensino de Filosofia, levando-
os à atenção com a produção científica articulando-a criticamente aos conhecimentos básicos 
da Filosofia com fatos, tendências, fenômenos e movimentos da atualidade. Cabe também ao 
(à) Licenciado (a) em Filosofia, através dos conhecimentos adquiridos, mostrar o lugar e a 
importância da reflexão e da Filosofia na sociedade atual, não só no contexto da educação básica 
– Ensino Médio - que atuará, mas em todas as etapas da vida, como realização pessoal e coletiva, 
como também, seu lugar na realidade cultural, social, política e econômica em que está inserido 
(a). Em sintonia com os objetivos do curso supracitado, buscaremos os fundamentos básicos do 
movimento teórico e prático criado por Lipman, através da realização de estudos e discussões 
de duas de suas principais obras: A Filosofia vai à escola. (LIPMAN, 1990); Filosofia para crianças: 
a tentativa pioneira de Matthew Lipman, (KOHAN, 1998), bem como se tenciona uma 
aproximação teórico-prática do contexto atual em que se encontram os desdobramentos dessa 
proposta vivenciada e tornada pública pelo Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias – NEFI5, 
através das obras: A escola pública aposta no pensamento (KOHAN; OLARIETA, 2012) e Filosofia 
com crianças: cenas de experiência em Caicó (RN), Rio de Janeiro (RJ) e La Plata (Argentina) de 
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Cirino (2016); ainda faremos uma incursão pela obra de Masschelin; Simons (2013), Em defesa 
da escola: uma questão pública, tais obras constituem uma base teórica para compreendermos 
a escola como espaço de experiências de pensamentos. Acreditamos que a continuidade do 
referido projeto de pesquisa pode trazer contribuições ao processo de formação dos/as 
participantes que inseridos/as em estudos teóricos e práticos sobre uma temática relativamente 
nova dentro da área da Filosofia e Educação, possam refletir sobre a mesma e apresentar ao 
final dos estudos contribuições à compreensão do tema em foco. Mediante esses pressupostos 
e visando a relação indissociável ensino, pesquisa e extensão que compõe a missão de uma 
instituição de ensino superior, o projeto se constitui em oportunidade formativa, e envolverá 
estudantes matriculados (as) no referido curso, bem como participantes voluntários (as) da 
comunidade interessados (as) na temática. Sendo assim organizado em três etapas: 1) estudos 
teóricos das obras de 
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Projeto: CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA DA SERRA MOSSORÓ 
 
Coordenador(a): GUTEMBERG HENRIQUE DIAS 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Geografia 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): ROBSON FERNANDES FILGUEIRA 
Alunos(as): ALISSON RODRIGUES DE SOUZA, JOÃO PAULO BEZERRA RODRIGUES, NEIVALDO 
EDUARDO DE SALES DUARTE 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, FRANCISCO SÉRGIO COELHO 
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 2/1/2019 
 
Resumo: O projeto visa realizar a caracterização geológica e geomorfológica da Serra Mossoró. 
Essa estrutura se caracteriza por um morro testemunho formado por rochas do cretáceo (DIAS; 
LIMA; BARRA, 2005) e que está localizada na Bacia Potiguar, bem como, se destaca na paisagem 
sendo considerado o local de maior altitude no âmbito do município de Mossoró. Serão 
executados trabalhos de campo com intuito de mapear a geologia, analisar as feições 
geomorfológicas, bem como, coletar amostras para definição dos litotipos presentes na Serra 
Mossoró através de análises físico-químicas e petrográficas. A análise geomorfológica seguirá os 
modelos propostos na literatura tendo como base os trabalhos de Guerra e Cunha (2003) e 
Christofoletti (1980). 
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Projeto: CENÁRIOS DE USO E QUALIDADE AMBIENTAL DE MANANCIAIS SUPERFICIAIS NO VALE 
DO AÇU (RN) 
 
Coordenador(a): JOSIEL DE ALENCAR GUEDES 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Geografia 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Márcio Cristiano da Silva 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Francisca Wigna da Silva Freitas 
 
Data de início: 7/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: O semiárido do Rio Grande do Norte possui vários mananciais superficiais responsáveis 
pelo abastecimento das cidades de seu entorno. Alguns desses mananciais são considerados 
estratégicos devido a sua capacidade de acumulação de água e por servirem como fonte de 
atividades econômicas, especialmente aquelas ligadas a cultivos de peixes, como a barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves em Assu e a barragem de Santa Cruz em Apodi. Além desses grandes 
mananciais, existem os pequenos e médios reservatórios que desempenham o mesmo papel 
relacionado a abastecimento de pequenas e médias cidades, sendo por isso, tão ou mais 
importantes, quanto os grandes reservatórios. O objetivo dessa pesquisa é analisar a qualidade 
hídrica e ambiental mananciais, especialmente relacionados a parâmetros físico-químicos da 
água, através de leituras com uso de um equipamento “multiparâmetro” de análise de agua. O 
mapeamento do uso e ocupação do entorno será realizado com auxílio de imagens de satélites 
orbitais trabalhados em ambientes SIG com auxílio do software QGIS em sua versão mais 
estável. 
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Projeto: PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
PIATÓ/RN 
 
Coordenador(a): MANOEL CIRÍCIO PEREIRA NETO 
 
Grande Área: Ciências Humanas 
Departamento: Geografia 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Jéssica Dafany Alcebiades Cabral, Edgar Xavier da Silva 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 8/1/2019 
 
Resumo: O conhecimento integrado das paisagens naturais e antropizadas tem sido cada vez 
mais de fundamental importância ao estabelecimento das potencialidades e limitações, 
relacionado às características físiconaturais de determinado ambiente e em paralelo aos 
crescentes índices de degradação ambiental em todo mundo. Nesse contexto, é o zoneamento 
ambiental atualmente utilizado como uma interessante alternativa metodológica, para a 
compartimentação de uma região em áreas “homogêneas” do ponto de vista de sua estrutura 
e funcionamento; sendo, pois, de fundamental importância, pois, para as questões do 
planejamento e gestão territorial ambiental. Essa pesquisa tem como objetivo realizar o 
zoneamento ambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Piató/RN, como fonte subsidiária aos 
estudos integrados e ao planejamento dessa área do semiárido potiguar. Com relação a referida 
bacia hidrográfica essa encontra-se localizada no município de Assu, no estado do Rio Grande 
do Norte, compreendendo um dos maiores e importantes sistemas lacustres do estado potiguar 
– a Lagoa do Piató. Destaque-se ainda o cenário regional como um dos principais centros da 
fruticultura do nordeste brasileiro, então localizados na região do Vale do Açu/RN. Os aspectos 
metodológicos são orientados pela perspectiva sistêmica, a partir da Teoria Geral dos Sistemas, 
pelos preceitos dos conceitos de Paisagem de Bertrand (1962) e de Zoneamento Ambiental 
utilizados por Santos (2004). No primeiro momento busca-se fazer uso do levantamento de 
dados bibliográficos e temáticos primários pré-existentes, com relação as características 
geoambientais, culturais e econômicos regionais. No conjunto dos dados devem ser dispostos 
informações quanto às potencialidades, vocações e fragilidades do território pesquisado, de 
modo ainda a estabelecer ações prioritárias de preservação, reabilitação e recuperação da 
qualidade ambiental. Os resultados encontrados devem servir como fonte subsidiária à 
continuação e ao aprofundamento dos estudos ambientais integrados e ainda para as questões 
do planejamento da referida sub-bacia hidrográfica. 
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Projeto: AMBIENTES DE INOVAÇÃO: ECOSSISTEMAS E MECANISMOS DE GERAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 
 
Coordenador(a): SIDNEIA MAIA DE OLIVEIRA REGO 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Administração 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as):  
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 6/26/2018 - Data de término: 6/30/2019 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo compreender a dinâmica dos Ambientes 
de Inovação e seu impacto no desenvolvimento da sociedade nas dimensões: econômica, social, 
tecnológica e científica. Será realizado um levantamento em duas etapas, sendo a primeira 
através de bibliometria com bases de dados brasileras e internacionais que possuam publicações 
dos ecossistemas de inovação do Brasil, objetivando mapear a produção científica sobre parques 
científicos e tecnológicos (PCT), Cidades Inteligentes, Incubadoras de Empresas, Aceleradoras, 
Spinoffs e Startups do Brasil; Enquanto que a segunda etapa bucará apresentar a realizade 
desses Ambientes de Inovação e seu impacto no desenvolvimento loco regional brasilero. Para 
tanto, será utilizado um estudo multicasos para cada modalidade de ecossistema e dos 
mecanismos geradores de empreendimentos, através de survey, com aplicação de 
questionários estruturados, a serem disponibilizados por plataforma digital, tendo como sujeito 
de investigação, os gestores dos empreendimentos objeto do estudo. 
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Projeto: NARRATIVAS EMPREENDEDORAS DO ALTO OESTE POTIGUAR 
 
Coordenador(a): RAFAEL DEMETRIUS RODRIGUES DE SOUSA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Administração 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Danilo Gonçalves Rodrigues, José Vivaldo Machado Fernandes Júnior, Mayara 
Muniz de Oliveira 
 
Alunos(as):  
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 10/1/2017 - Data de término: 1/1/2019 
 
Resumo: Transformar ideias em negócios é um projeto ousado e desafiador que muitos 
potenciais empreendedores buscam praticar. Nessa hora muitas dúvidas surgem, e em muitos 
casos o candidato ao mercado se sente sozinho, sem saber com quem conversar, buscar 
informações ou até mesmo quem já passou por situações de mercado similares as quais ele irá 
enfrentar, sabendo que cada região do país têm suas peculiaridades. Buscando ampliar esse 
horizonte empreendedor para potenciais empresários e alunos da área de administração, serão 
coletadas diversas histórias de empresários que deram o importante passo de liderar uma 
empresa e trará um registro de boas práticas que vão ajudar a compreender as particularidades 
que cerceiam a gestão de uma pequena empresa e como as características do comportamento 
empreendedor são refletidas no sucesso de um negócio. Para encontrar essas respostas e 
identificar os principais casos de sucesso do Alto Oeste Potiguar será usado o Modelo de 
Excelência de Gestão da Fundação Nacional da Qualidade-FNQ para identificar o grau de 
maturidade da gestão do negócio e compará-lo com os resultados obtidos pela avaliação do 
perfil empreendedor desenvolvido por David Maclelland. Com as informações disponíveis serão 
registrados através da narrativa os dez casos de maior impacto e inspiração empreendedora, 
transformando essas histórias de vida em uma publicação digital, que será disponibilizado 
através de um site, livro e um museu com os artigos principais de cada história, afinal de contas, 
compartilhar estes relatos também é uma forma de levar conhecimento aos que desejam 
realizar o sonho de Empreender. 
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Projeto: ARTEFATOS DE CONTABILIDADE GERENCIAL PARA PEQUENAS EMPRESAS 
 
Coordenador(a): FRANCISCO TAVARES FILHO 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Contábeis 
Campus: Patú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Yuri Dantas dos Santos, Benedito Manoel do Nascimento Costa, Jozenir Calixta 
de Medeiros, Aluísio Dutra de Oliveira, Taynara Milene da Silva, Silmara Pereira Alves da Silva 
Alunos(as): Márcio Alcindo da Silva, Pedro Henrique de Lima, Márcia Laíza Alves Fernandes, 
Gustavo Fernandes Sales 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Eudimar Wagner Simão de Azevedo 
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 9/1/2019 
 
Resumo: Para consolidar as suas funções, a Contabilidade Gerencial se utiliza de ferramentas ou 
artefatos para produzir informações para tomada de decisão por parte dos gestores, 
contribuindo para a eficiência na utilização dos recursos econômicos das empresas. Sendo 
assim, o presente projeto de pesquisa objetiva investigar os principais artefatos de contabilidade 
gerencial, tratados pela literatura, aplicáveis à melhoria do gerenciamento de pequenas 
empresas, para elaboração e publicação de artigos científicos e um livro com os resultados 
obtidos. A metodologia principal de pesquisa será o estudo de casos em pequenas empresas de 
municípios potiguares, realizados através de grupos de estudos, com o objetivo de obtenção de 
dados para análise. Com isso, espera-se a ampliação da pesquisa científica no Departamento de 
Ciências Contábeis; publicação de artigos científicos em eventos e/ou periódicos e um livro 
sobre artefatos de contabilidade gerencial para pequenas empresas; contribuição com as 
discussões sobre conhecimentos científicos na área de contabilidade gerencial; envolvimento 
de alunos, professores e comunidade na iniciação da pesquisa científica em contabilidade. 
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Projeto: ANÁLISE DESAGREGADA DOS CICLOS ECONÔMICOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO 
BRASIL: UMA ABORDAGEM DE FATORES DINÂMICOS HIERÁRQUICOS 
 
Coordenador(a): CRISTIANO DA COSTA DA SILVA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): RODOLFO HERALD DA COSTA CAMPOS 
Alunos(as): SÁVIO OLIVEIRA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 9/1/2018 - Data de término: 9/1/2019 
 
Resumo: A discussão realizada ao longo do projeto sugere a importância da análise desagregada 
em termos espaciais/setoriais na modelagem e monitoramento da atividade econômica real. 
Posto isso, pretende-se realizar uma série de estudos empíricos contemplando um ambiente 
rico de dados para modelar o mcomponente inflacionário nacional. Em uma primeira linha, 
pretende-se fazer uso do modelo de fatores dinâmicos hierárquicos (Moench, Ng e Potter, 2013) 
para projetar a série agregada de inflação (IPCA) a partir dos seus componentes e sub-
componentes desagregados. Dentre as principais vantagens dessa estrutura, destaca-se a 
modelagem das interrelações entre o fator agregado (núcleo de inflação) e os blocos e sub-
blocos específicos, permitindo a interpretação econômica da importância relativa dos fatores 
extraídos. Em um segundo artigo, será analisado o papel de um painel de séries 
macroeconômicas na previsão da dinâmica inflacionária, analisando o papel das expectativas de 
inflação e da abordagem da Curva de Phillips. Para cumprir os objetivos expostos, serão 
utilizadas as informações desagregadas hierarquicamente do IPCA em em 9 grupos, 19 
subgrupos, 52 itens e 356 itens, envolvendo, portanto, 5 níveis de desagregação e 426 séries 
temporais desagregadas. Adicionalmente, serão utilizados dados oriundos do Banco Central e 
do IPEADATA para construir um conjunto de séries macroeconômicas para a previsão da inflação 
(IPCA), as quais serão agrupadas em categorias de acordo com sua especificação (Produção, 
Comércio Internacional, Setor Público, Variáveis Nominais, etc.). 
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Projeto: APLICAÇÃO DO MODELO VETORIAL DE CORREÇÃO DE ERRO(VECM) PARA OFERTA DE 
EXPORTAÇÃODO MELÃO FRESCO DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 2000 A 2018 
 
Coordenador(a): HÉRICA GABRIELA RODRIGUES DE ARAÚJO RIBEIRO 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Francisco Danilo da Silva Ferreira, Willy Farias de Albuquerque 
Alunos(as): Caio César Silveira da Silva, Rodrigo Farias, Igor Ferreira Macedo de Lima 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 9/1/2018 - Data de término: 8/31/2019 
 
Resumo: Nos últimos anos, ocorreu uma crescente demanda de frutas in natura, e essa 
demanda tem impulsionado o aumento da produção e das exportações dos principais países 
ofertantes, dentre os quais, a China, a Índia e o Brasil que, juntos, respondem por 45,9% do total 
mundial e têm suas produções destinadas principalmente aos seus mercados internos (BRASIL, 
2017).   O Brasil ocupa grande espaço no mercado mundial de frutas. O segmento brasileiro de 
fruticultura possui uma posição de destaque contribuindo para a geração de empregos, 
impostos e divisas. Atualmente, o melão ocupa posição de destaque na pauta de exportações 
nacionais, sendo a fruta mais exportada pelo Rio Grande do Norte. Sua produção é concentrada 
nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Tais estados investiram na dinamização e 
expansão da produção deste produto, mas nessa pesquisa a ênfase se dará somente para o 
estado potiguar. Objetivou-se estimar uma função de oferta de exportação do melão fresco por 
meio de um Modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC). 
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Projeto: COMPORTAMENTO FISCAL MUNICIPAL POTIGUAR: UMA ANÁLISE MESORREGIONAL 
PARA OS ANOS 2008/2014 
 
Coordenador(a): WILLIAM GLEDSON E SILVA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Francisco Danilo da silva ferreira 
Alunos(as): Rodrigo Farias 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: Este projeto tem o objetivo de analisar, comparativamente, o comportamento fiscal 
municipal no estado do Rio Grande do Norte (RN), particularmente em termos mesorregionais, 
entre os anos de 2008/2014. A ideia é desenvolver um exame capaz de discutir nuances 
correspondentes ao perfil das receitas, sejam essas recolhidas de modo próprio ou via 
transferências intergovernamentais, convergindo ao expresso na literatura; além disso, 
pretende-se examinar os gastos desses entes, cuja expectativa é observar as condições fiscais 
no RN pós-2008. Metodologicamente, almeja-se enfatizar como variáveis a Receita Tributária 
(RT), Receita Corrente (RC), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), onde a operacionalização decorre da tentativa de 
medir, via estatísticas descritivas, o comportamento de cada rubrica diante da RC ao longo do 
tempo. Além disso, é pertinente observar esse desenho frente aos gastos, a exemplo das 
Despesas com Pessoal (DP), Dispêndios com Investimento (DI) e alguns gastos sociais, como 
aqueles de Saúde (DS), Educação (DE), Previdência Social (DPS) e com Segurança Pública (DSP), 
na tentativa de confrontar receitas e despesas municipais, mesorregião, com a finalidade de 
observar quão as receitas têm financiado tais tipos de gastos. Afinal, espera-se alcançar 
resultados capazes de fornecer um quadro bastante sintomático dos entes municipais 
potiguares nos anos mais recentes em termos de comportamento fiscal. 
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Projeto: ESTRUTURA DE MERCADO: UMA ANÁLISE PARA A INDÚSTRIA SALINEIRA 
 
Coordenador(a): RODOLFO FERREIRA RIBEIRO DA COSTA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Francisco Soares de Lima, Leovigildo Cavalcanti de Albuquerque Neto 
Alunos(as): Georgiana Karla Oliveira de Morais, Valfredo Ferreira Maia Junior 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 9/10/2018 - Data de término: 10/31/2018 
 
Resumo: O objetivo deste trabalho é identificar a estrutura de mercado do sal marinho no Brasil. 
Para tanto, serão consideradas informações sobre a caracterização do produto; sobre a oferta e 
demanda, bem como seus respectivos determinantes; nível de concentração; barreiras à 
entrada; simetria dos competidores; e, finalmente, sobre o mercado externo. Para tanto, serão 
construídas as funções de demanda e oferta a partir de informações sobre a produção, por 
empresa e no agregado; preço médio; área; emprego; índice EDITAL N° 001/2017-
PROPEG/UERN – FLUXO CONTÍNUO PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS 2 pluviométrico. 
Ainda, serão construídos indicadores de concentração – Razão de Concentração e o índice de 
Herfindahl-Hirchman (HHI). Finalmente, serão analisadas as estruturas de Custos e a 
Precificação dos produtos, bem como suas respectivas relações, as importações de sal marinho 
e o nível de simetria entre os concorrentes. A amostra compreenderá informações agregadas e 
sobre os nove maiores produtores entre 1997 e 2015. 
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Projeto: INCLUSÃO PRODUTIVA E GESTÃO SOCIAL: ESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 
Coordenador(a): EMANOEL MÁRCIO NUNES 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Central 
Edital: Produtividade em Pesquisa PQ/jul/2015 - Programa: Bolsas no país / produtividade em 
pesquisa / CNPq 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Lilian Silva de Medeiros (bolsista), Claudiany Mayara da Silva (bolsista), Bruno José 
Bezerra da Silva (bolsista) 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 3/1/2016 - Data de término: 3/1/2019 
 
Resumo: Analisar a dinâmica da produção interna das cadeias produtivas, tendo em vista a 
importância e necessidade de compreender estratégias de Inclusão Produtiva e o 
funcionamento das estruturas de governança para o processo de Gestão Social visando a 
dinamização econômica dos territórios rurais Açu-Mossoró, Alto Oeste, Sertão Central Cabugi e 
Litoral Norte, e Sertão do Apodi (RN). Este objetivo geral desdobra-se nos objetivos específicos: 
1. Estudar as estruturas das cadeias constituídas por suas unidades de processamento, sua 
gestão, formas de organização e acesso a crédito, os níveis tecnológicos e seu potencial de 
inovação, e os tipos de inserção nos mercados; 2. Identificar os principais fatores ou causas que 
influenciam na capacidade de inovação e geração de valor agregado aos produtos da agricultura 
familiar; 3. Analisar o contexto da criação e a trajetória das formas de organização, tais como 
associações e cooperativas, que surgem como espaços de regulação e governança das 
demandas coletivas dos dois territórios, e como acessam e conectam mercados; 8 4. Identificar 
os mecanismos e as estratégias por meio das quais as organizações coletivas encaminham as 
suas demandas e exercem pressão por recursos especialmente sobre o Estado e as políticas 
públicas (PAA, PNAE, etc.) 5. Dimensionar a diversificação econômica dos territórios como um 
resultado da ação das de mecanismos de estruturação, especialmente do Apoio a Projetos de 
Infraestrutura e Serviços em Territórios (PROINF) nas cadeias produtivas estudadas. 
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Projeto: INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO: UMA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE 
ANÁLISE MULTIVARIADA 
 
Coordenador(a): IONARA JANE DE ARAÚJO 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Alriane Silvestre da Silva 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 2/4/2019 - Data de término: 12/20/2019 
 
Resumo: As transformações do Semiárido são resultados do processo de modernização do 
campo, traduzem- se em grandes desigualdades espaciais e socioeconômicas. Investimento em 
infraestrutura urbana e social torna-se um importante fator de competitividade econômica e 
pode configurar um maior desenvolvimento das cidades e regiões. O presente trabalho se 
propõe a analisar o nível de infraestrutura dos municípios do semiárido brasileiros. As variáveis 
são de origem secundária retidas do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Censo Demográfico 2010. O método a ser aplicado afim de atingir o objetivo geral será o da 
técnica multivariada, através da análise fatorial. 
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Projeto: MICROCRÉDITO E A INFLUÊNCIA DE GÊNERO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
NOS ÚLTIMOS 10 ANOS, UMA ABORDAGEM ECONOMÊTRICA 
 
Coordenador(a): WILLY FARIAS ALBUQUERQUE 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Assú 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): José Salazar da Costa, Hérica Gabriela Rodrigues de Araújp, Ribeiro, Franciaco 
Danilo da Silva Ferreira 
Alunos(as): Iraneide Lucena da Silva, Thaise Tavares de Santana 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 2/1/2018 - Data de término: 5/1/2019 
 
Resumo: Desde a criação do microcrédito por Yunus, vários programas têm sido 
operacionalizados visando a inserção das pessoas no mercado de trabalho, mesmo que 
informalmente, e com o objetivo maior de combater, e a tirar esse indivíduo, muitas vezes de 
uma situação de miséria extrema, levando-o acima da linha pobreza.Os programas de 
microcrédito, microfinançastem surgido ao longo do tempo, então comouma alternativa viável 
para inserção no mercado de trabalho, e notadamente para desenvolvimento econômico. A 
concepção desses programas leva em consideração na sua grande maioria, que a alocação dos 
recursos seja destinadaas mulheres que detêm um maior compromisso com o programa, 
honrando os seus pagamentos e dando sustentabilidade e alcance aos programas de 
microcrédito.A pesquisa então, procura verificar qual o efeito das relações de gênero na 
trajetória de crescimento do programa Crediamigo, no estado do Rio Grande do Norte nos 
últimos 10 anos, e para tanto esperamos estimar as equações de crescimento, levando em 
consideração o lucro operacional dos clientes dos programas Crediamigo e Agroamigo, ambos 
do BNB, no estado do RN. O projeto se desenvolverá em 4 etapas distintas, que constarão de 
levantamento bibliográfico buscando apresentar o estado da arte do microcrédito, 
levantamento e tabulação de dados junto ao BNB, ajuste e calibração do modelo econométrico 
a ser utilizado e por fim descrição e analise dos resultados encontrados. 
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Projeto: O PAPEL DAS AGROINDÚSTRIAS DE PEQUENO PORTE PARA A DINAMIZAÇÃO 
ECONÔMICA DOS TERRITÓRIOS AÇU-MOSSORÓ, SERTÃO DO APODI, ALTO OESTE POTIGUAR E 
SERTÃO CENTRAL CABUGI E LITORAL NORTE (RN) 
 
Coordenador(a): EMANOEL MÁRCIO NUNES 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): MARIA ELOISA LIMA DA SILVA, ANTÔNIA GISLAYNE MOREIRA ALVES, ALCIVANDIA 
FERREIRA DE MENDONÇA, ADRIANO COSTA DE MORAIS, KAIZZER RONNO LEITE LIMA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 7/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: A pesquisa a que se propõe consistirá um esforço comum de cooperação entre a 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
o Departamento de Administração da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Banco 
do Nordeste, Cooperativas Agropecuárias e outras entidades dos territórios Açu-Mossoró, Alto 
Oeste Potiguar, Sertão do Apodi e Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, no Rio Grande do Norte. 
Esse esforço objetiva entender para sugerir uma estrutura de governança capaz de acionar o 
processo de dinamização econômica dos quatro territórios e estimular o desenvolvimento 
regional, tendo o ambiente acadêmico/universitário como espaço de sinalização do debate e do 
fornecimento de informações estratégicas. A finalidade desta pesquisa é complementar as 
ações necessárias para o êxito do Projeto de Pesquisa Científica e Extensão Tecnológica em 
andamento na UERN, financiado pela Chamada Encomendas COSAE MDA 2013 (APQ). Pretende-
se, portanto, aprofundar análises sobre o funcionamento das estruturas de governança no 
processo de dinamização econômica dos territórios e intensificar discussões via estudos sobre 
infraestrutura de produção, logística, nível tecnológico e potencial de inovação (tecnológica, de 
processos, legal, etc.) das principais cadeias produtivas dos territórios. Buscar-se-á para, além 
disso, investigar formas de gestão e de organização (grupos produtivos, associações e 
cooperativas), os acessos a recursos e os tipos de inserção nos mercados (privado e 
governamental). 
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Projeto: SINCRONIZAÇÃO DOS CICLOS DE NEGÓCIOS NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DOS ESTADOS 
BRASILEIROS 
 
Coordenador(a): RODOLFO HERALD DA COSTA CAMPOS 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Econômicas 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Cristiano da Costa da Silva 
Alunos(as): Ricardo Miranda Dias 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: Estudos sobre sincronização de ciclos de negócios tem procurado mensurar o grau de 
similaridade entre esses movimentos observados de diferentes economias (LEIVA-LEON, 2016; 
DUCTOR; LEIVALEON, 2016; AGUIAR-CONRARIA ET AL, 2017). Essa análise é usual para 
identificar o grau de interdependência entre as economias envolvidas e os efeitos de políticas 
econômicas e de choques externos sobre a dinâmica dos ciclos de negócios dessas economias. 
Na análise empírica sobre sincronização de ciclos de negócios, diversas metodologias estatísticas 
têm sido sugeridas na literatura para quantificar o grau de sincronização e avaliar a similaridade 
entre as fases dos ciclos de negócios entre duas economias (GUHA; BANERJI, 1998; DEN HAAN, 
2000; CROUX ET AL, 2001; HARDING; PAGAN, 2002, 2006; CAMACHO; PEREZ-QUIROS, 2006; 
LEIVA-LEON, 2016). Em particular, Leiva-Leon (2016) considera uma medida de sincronização 
variante no tempo baseada em modelos bivariados com mudanças de regime de Markov, capaz 
de identificar endogenamente os períodos em que duas economias partilham as mesmas fases 
do ciclo econômico ou seguem ciclos independentes. Utilizando o arcabouço proposto por Leiva-
Leon (2016), o presente projeto busca investigar sobre o grau de sincronização dos ciclos na 
produção industrial entre os estados brasileiros e entre cada estado e o Brasil como um todo. A 
partir dessas medidas de sincronização é possível encontrar medidas de dessincronização, 
interpretadas como distâncias cíclicas ou ainda medidas de dissimilaridade entre os ciclos de 
dois estados, que serão utilizadas para inferir sobre os determinantes das dissimilaridades entre 
os ciclos na produção industrial dos estados brasileiros. 
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Projeto: EFICIÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO OSTE POTIGUAR 
 
Coordenador(a): TEREZINHA CABRAL DE ALBUQUERQUE NETA BARROS 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Sociais 
Campus: Central 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Ângelo Gabriel Medeiros de Freitas Sousa 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 9/21/2017 - Data de término: 9/21/2018 
 
Resumo: O presente projeto de pesquisa busca refletir sobre a aplicação da Data Envelopment 
Analisys (DEA), que é uma técnica cujo objetivo consiste em analisar comparativamente 
unidades que melhor utilizam/produzem seus insumos/produtos de forma menos subjetiva. 
Assim, o DEA permite que se calcule a eficiência de cada Decision Making Units (DMUs) ao 
realizar comparações entre as unidades do grupo analisado, no intuito de destacar as melhores 
dentro dele. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é analisar a relação existente entre 
as despesas da saúde e educação realizadas nos 62 municípios que compõe a mesorregião Oeste 
Potiguar do Rio Grande do Norte para o ano de 2014, verificando se os recursos Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte Secretariado de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos 
– SECD 2 orçamentários de cada um desses municípios estão sendo bem utilizados, para que 
isso se reflita nos seus indicadores de saúde e educação. 
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Projeto: PARTILHAS DO FEMININO E PERFORMANCES DE CURA: VELHOS SABERES, NOVAS 
PRÁTICAS 
 
Coordenador(a): LIDIANE ALVES DA CUNHA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Ciências Sociais 
Campus: Central 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Jeffeson Medeiros 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 9/21/2017 - Data de término: 9/21/2018 
 
Resumo: Os saberes de cura são um conhecimento vivo em que as formas e participantes 
aparentemente fixas, são na verdade constantemente transformadas, sobretudo no que diz 
respeito à conhecimentos que são partilhados e transmitidos por mulheres. Há um fascínio pela 
figura da anciã que cura e benze nos dias de hoje. Esse saudosismo muito mais do que revelar o 
sumiço dessas mulheres em muitas cidades apon-ta algo mais crítico: a vida da mulher 
contemporânea é solitária, estressante e muitas vezes vazias de seus ritos e ciclos. Há um 
fascínio pela figura da anciã que cura e benze nos dias de hoje. Esse 
saudosismo muito mais do que revelar o sumiço dessas mulheres em muitas cidades apontam 
algo mais crítico: a vida da mulher contemporânea é solitária, estressante e muitas vezes 
vazias de seus ritos e ciclos. A necessidade da mulher pela vivência com outras mulheres 
remonta aos primórdios de nossa vida em sociedade e vai muito além dos ciclos sociais, 
chegando a interferir nos ciclos hormonais e na liberação de serotonina. No entanto, na correria 
de nossos dias, já não mais convivemos com nossas anciãs, não aprendemos o que estas 
aprenderam com as suas e, apesar de isso ser algo bastante conhecido, não sabemos mesmo 
em que ponto e profundidade temos interferido em elementos tão necessários para nossas 
experiências cotidianas. 
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Projeto: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: EFEITOS 
DISCURSIVOS E REEDUCAÇÃO À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
Coordenador(a): JOSÉ RICARDO DA SILVEIRA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Comunicação Social 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): VERUSKA SAYONARA DE GÓIS 
Alunos(as): JAILSON ALVES NOGUEIRA, ALICE SOMBRA RÉGIS 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): RAMON REBOUÇAS NOLASCO DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA MOTA SOUTO 
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 8/1/2019 
 
Resumo: Trata-se de uma pesquisa interinstitucional entre a Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Nos últimos 
anos no país, as facções criminosas vêm ganhando notoriedade, sendo que grande parte das 
informações acerca desse fenômeno é proveniente de especulações jornalísticas. Os 
adolescentes, até então “poupados” da atratividade das facções, atualmente, tornaram-se alvos 
da solidariedade e gregarismo desses grupos. O Estado, por sua vez, não vem conseguindo 
apresentar respostas satisfatórias para esse fenômeno de grande repercussão social, utilizando-
se, muitas vezes, de práticas que atentam contra os direitos humanos para tentar “pacificar” os 
sujeitos pertencentes às facções. Com o intuito de compreendê-los a partir da Análise do 
Discurso, a pesquisa analisará os relatórios e Instrumentos de Coleta contidos no banco de dados 
do Projeto de Extensão Direitos Humanos na Prática (UFERSA), referente ao segundo semestre 
de 2018. Após a etapa de levantamento de dados, buscar-se-á identificar e analisar, nos relatos 
dos adolescentes internados no Centro Educacional Mossoró/RN (CEDUC), contidos no banco 
de dados do Projeto de Extensão Direitos Humanos na Prática (UFERSA), a recorrência de termos 
e expressões, partindo da categoria “Facções Criminosas” e dialogando com as categorias 
“Estado”, “Família”, “Crime” e “Mídia”. A pesquisa será de cunho bibliográfico e documental, 
catalisando os relatórios a partir de categorias previamente traçadas e elaborando artigos 
científicos. 
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Projeto: EM BUSCA DE DORIAN, O CRONISTA 
 
Coordenador(a): ESDRAS MARCHEZAN 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Comunicação Social 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): LUÍZA GURGLE QUEIROZ DE ALMEIDA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 8/1/2019 
 
Resumo: O projeto de pesquisa “Em busca de Dorian, o cronista” é a continuidade do trabalho 
iniciado com o projeto “Em busca de Dorian, o repórter”, aprovado no PIBIC 2016/2017 - Edital 
003/2016 – DPI/PROPEG/UERN, que tem a proposta de pesquisar a produção jornalística do 
jornalista mossoroense Dorian Jorge Freire, um dos ícones da imprensa potiguar. Um dos 
jornalistas mais notórios na história da imprensa mossoroense e potiguar, Dorian Jorge Freire 
tem em suas crônicas a maior parte de sua obra conhecida, inclusive publicada em livros (Os 
dias de domingo e Veredas do meu caminho). Fora isso, pouco se tem publicado sobre a 
importância dele para a imprensa, assim como sua história durante sua passagem por jornais 
importantes do País, como o “Última Hora”, periódico combativo e que fez parte da 
modernização do jornalismo brasileiro. Se em “Em busca de Dorian, o repórter” nos debruçamos 
sobre a obra jornalística dele (reportagens, entrevistas e artigos) nos jornais Última Hora, Diário 
Carioca e Brasil, Urgente, na segunda etapa deste trabalho nos propomos a pesquisar o viés 
cronista de Dorian, com os textos deste gênero escritos por ele nos jornais O Mossoroense, 
Gazeta do Oeste e Tribuna do Norte. Entendemos que a continuidade do trabalho permite a 
ampliação da pesquisa, que tem o objetivo de mapear a produção deste importante jornalista, 
e consequentemente contribuir com o resgate histórico de sua vida e obra, assim como do 
jornalismo mossoroense e potiguar. Todo o material analisado será pesquisado no acervo 
impresso dos jornais citados, disponível no Museu Lauro da Escóssia, em Mossoró, e no arquivo 
do jornal Tribuna do Norte. Ao final, pretende-se que parte dos resultados do projeto seja 
publicada em livro. 
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Projeto: ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO FISCAL IMPLEMENTADAS PELO 
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 
 
Coordenador(a): EDMAR EDUARDO DE MOURA VIEIRA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Direito 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as):  
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 12/1/2018 
 
Resumo: A pesquisa tem foco a política pública de incentivo fiscal crada/implementada pelo 
Município de Mossoró e busca analisar se os instrumentos utilizados tem alcançado os seus 
objetivos. Usando o Método dedutivo, a pesquisa envolve sucessivas etapas. Num primeiro 
momento será indentificada a legislação local pertinente ao tema. Em seguida, seja verificado 
se há ou não compatibilidade desses preceitos normativos com a Constituição Federal e com a 
legislação federal e estadual relativa ao assunto. Na etapa seguintes, serão verificados os dados 
estatísticos/econômicos obtidos com os benefícios concedidos. Através dessas infroamções, 
busca-se anallisar se as políticas públicas implementadas estão sendo eficientes. 
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Projeto: ASSÉDIO MORAL: UMA VIOLAÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO HÍGIDO – 2ª FASE 
COM BASE NA REFORMA TRABALHISTA – DOCENTES E TERCEIRIZADOS 
 
Coordenador(a): MARCELO ROBERTO SILVA DOS SANTOS 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Direito 
Campus: Natal 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Carlos Sérgio Gurgel da Silva 
Alunos(as): Dircila Soares Barbosa, Paula Michelle Linhares Floripes 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 11/1/2017 - Data de término: 11/1/2018 
 
Resumo: Hoje vivenciam-se mudanças substanciais nas relações de trabalho: teletrabalho, 
competitividade destrutiva, organizações despersonalizadas, insegurança, redução da oferta de 
novos empregos, novos métodos de gestão e reestruturação. Isso leva a uma tragédia executiva: 
o assédio moral que viola o meio ambiente de trabalho hígido garantido constitucionalmente. 
O objetido desta pequisa é Investigar se ocorre o Assédio Moral no seguimento docente e 
terceirizados da Universidade 
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Projeto: CIDADANIA, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DO 
PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – ETAPA I 
 
Coordenador(a): JOSÉ ARMANDO PONTE DIAS JÚNIOR 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Direito 
Campus: Natal 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): DAVID DE MEDEIROS LEITE 
Alunos(as): BRUNA BARRETO DOS SANTOS, THAYLLANE MARTINS DE ANDRADE, REBECA ALVES 
FERREIRA DA ROCHA, PAULO SÉRGIO FERNANDES SILVA, RACHEL DE SOUZA MAXIMINO 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 6/1/2018 - Data de término: 5/1/2019 
 
Resumo: Com o objetivo de produzir conhecimento científico no âmbito dos estudos acerca da 
Cidadania e da Participação Política no Estado Democrático, desenvolvendo uma das Linha de 
Pesquisa pelas quais foi constituído, ao final do ano de 2013, o Grupo ParticipAção – Grupo de 
Pesquisa em Cidadania, Participação Popular e Políticas Públicas  da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, desenvolveu-se, em três etapas sucessivas, durante o curso dos anos de 
2014 a 2017, sob a coordenação do Professor Mestre José Armando Ponte Dias Junior, o projeto 
de pesquisa intitulado Cidadania, Democracia Participativa e Audiências Públicas no Âmbito 
Parlamentar do Município de Natal, projeto esse regularmente institucionalizado no âmbito da 
UERN por meio da sua Comissão Permanente de Pesquisa, e que, ao término do triênio, 
apresentou grande envergadura, ao ponto de motivar a extensão do seu âmbito de pesquisa de 
campo, o que faz com que a pesquisa volte agora seus esforços para a análise das audiências 
públicas parlamentares realizadas no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do 
Norte, o que será feito, também em etapas criteriosamente ordenadas, tomando como 
metodologia o que se verificou de positivo e de negativo na execução do projeto anterior. Para 
tanto, nesta ETAPA I, fase introdutória e de viés exclusivamente teórico, o projeto de pesquisa 
tem por objetivos o estabelecimento de um marco teórico referencial justificador da realização 
de audiências públicas como um dos meios de tornar mais efetiva a experiência democrático-
participativa brasileira, a identificação e a análise, sob o prisma da Constituição da República, do 
suporte jurídico infraconstitucional que prevê e que orienta a realização de audiências públicas 
no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte e a construção de conclusões 
teóricas parciais acerca da importância das audiências públicas como instrumentos de 
empoderamento popular e de participação política do Cidadão no Estado Democrático, a partir 
da revisão da literatura nacional e estrangeira acerca de direitos humanos, direitos políticos, 
democracia, cidadania e participação popular. Parte a pesquisa, como hipótese a ser confirmada 
após mais aprofundada revisão do estado da arte, do marco teórico que aponta para a 
insuficiência do padrão de representação para uma compreensão mais aprofundada da natureza 
das novas demandas sociais e para a apreensão de um modelo democrático mais legítimo 
(COSTA, 2013, p. 26), com o conseguinte reconhecimento de que, atualmente, no âmbito da 
democracia, múltiplas são as formas de exercício do poder político pelo povo e variadas são as 
manifestações possíveis da participação política dos cidadãos na formação da vontade estatal e 
no funcionamento das instituições jurídico-políticas do Estado, sendo cada vez mais consistente 
a presença de elementos caracterizadores dos padrões democráticos participativo e deliberativo 
no cenário jurídico-político nacional, o que finda por remodelar o próprio conceito de cidadania 
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(DIAS JUNIOR, 2014), aproximando-o de uma abordagem mais republicana, identificada com o 
conceito de ação, que toma a cidadania enquanto papel político ativo (COSTA, 2013). Com 
efeito, expõe Costa (2013) que a adoção proliferada de mecanismos participativos nas 
democracias contemporâneas anuncia uma nova forma de conceitualizar e conduzir a política, 
levando ao surgimento do cidadão democrata, identificado como aquele que participa, age e 
toma parte no processo político. Sem participação política efetiva, portanto, não há que se falar 
em um modelo democrático legítimo, sendo imperiosa uma conjugação e uma proveitosa 
interação do padrão representativo, pilastra ainda sólida nas democracias contemporâneas, 
com mecanismos participativos e deliberativos, de maneira que a democracia participativa seja 
entendida não como sucessora, mas como aliada da democracia representativa, enfatizando o 
engajamento do cidadão “nos processos de deliberação administrativa ou parlamentar, bem 
como no controle e na fiscalização da atividade governativa” (AMARAL, 2001). Aparecem, 
portanto, a partir do delineamento mais firme do padrão democrático participativo, outras 
manifestações de participação política, que extrapolam os limites da representação, e que se 
operam, segundo Miranda (2008, p. 36), em três sentidos distintos, vale dizer, no sentido de um 
reforço da animação cívica em geral, através de um mais empenhado aproveitamento dos 
direitos políticos constitucionalmente garantidos, de uma integração ativa em partidos e 
noutros grupos de cidadãos eleitores e de uma maior disponibilidade para o desempenho de 
cargos públicos, no sentido da atribuição aos cidadãos, enquanto administrados, de específicos 
direitos de intervenção no exercício da função administrativa do Estado, e no sentido do 
reconhecimento da relevância atribuída a grupos de interesses, a associações e a instituições 
outras existentes na sociedade civil, fomentando a sua participação em processos de decisão 
em órgãos a nível do Estado. A concepção de um modelo democrático de tal jaez e a necessária 
reconfiguração do conceito de cidadania, outrora limitada basicamente à elegibilidade e ao 
exercício do direito de sufrágio, enfatizando-se agora sobremaneira o padrão de ação, dá ensejo 
a abordagens de novas temáticas inerentes à teoria da cidadania, da participação política e do 
exercício do poder. Dentre as formas de participação política do cidadão no contexto desse 
modelo democrático que conjuga participação, representação e deliberação, parece consolidar-
se gradativamente a participação dos indivíduos em audiências públicas, atualmente não mais 
restritas apenas ao âmbito parlamentar, mas também cada vez mais corriqueiras no âmbito da 
administração pública e até mesmo no âmbito do Poder Judiciário, especialmente quando no 
exercício da jurisdição constitucional. Contudo, especialmente no âmbito parlamentar, é ainda 
difícil precisar, ao menos de modo razoavelmente seguro, e especialmente tendo em conta a 
proliferação de casas parlamentares pelas mais diversas unidades de nosso Estado Federal, o 
grau de efetividade dessa forma de participação política no exercício do poder, mormente 
quando se imagina que o protagonismo na iniciativa e na própria condução dessas audiências 
públicas ainda é exercido pelos representantes, e não pelos representados, subtraindo desse 
importante mecanismo de participação uma maior e mais efetiva contribuição para o 
enriquecimento da experiência democrática brasileira. Nesse diapasão, almeja a pesquisa que 
esta primeira fase, de cunho introdutório e teórico, sirva de alicerce seguro para as Etapas 
posteriores, em que se buscará elaborar um relato diagnóstico, tomando como corpus as 
audiências públicas que se realizarem no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande 
do Norte em período a ser ulteriormente estabelecido, para que sejam analisadas em seus 
diversos aspectos, com ênfase nas temáticas trabalhadas, nas formas de convocação e de 
divulgação, na efetiva participação dos presentes e na efetiva participação dos parlamentares, 
buscando retratar quem são os reais participantes desses atos, para, ao final, tecer 
considerações quanto à efetiva importância dessas audiências públicas na atividade 
parlamentar no âmbito do Poder Legislativo do Rio Grande do Norte, buscando aquilatar, numa 
derradeira etapa, se o valor desse mecanismo na condução do cidadão ao protagonismo político 
que constitucionalmente lhe é assegurado é real ou meramente simbólico, e se vem 
contribuindo ou não para a horizontalização dos espaços de poder. A pesquisa que ora se 
propõe, portanto, é, de certo modo, uma expansão de projeto de pesquisa anterior já finalizado, 
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com ampliação do corpus da pesquisa rumo à análise das audiências parlamentares realizadas 
no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte, possibilitando, ao final, uma 
análise mais completa da efetividade desse instrumento de participação política, e, por 
conseguinte, dando mais segurança a uma derradeira fase propositiva da pesquisa. 
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Projeto: OS LIMITES DE ATUAÇÃO DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS SOCIAIS 
 
Coordenador(a): MARIANA VANNUCCI VASCONCELLOS 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Direito 
Campus: Natal 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Jeissiany Batista Maia 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 8/1/2019 
 
Resumo: O presente estudo, desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq “Direitos 
Fundamentais e Desenvolvimento”, a partir de pesquisa bibliográfica, documental e do uso de 
método dedutivo e dialético, se propõem a análise dos limites da atuação da jurisdição 
constitucional na proteção e efetivação dos direitos fundamentais. No estado atual cabe 
desnudar o processo de quem toma as decisões que afetam a coletividade e, principalmente, 
quem toma as decisões referentes à aplicação e efetivação dos direitos fundamentais. 
Idealmente as decisões em uma democracia cabem ao povo, contudo isso explica pouco, pois 
não leva em consideração as dificuldades em conceituar o termo, ou os diferentes meios de 
representá-lo. Delegar a resposta ao povo não é suficiente para entender o regime democrático 
pois há múltiplos atores que atuam no processo de tomada de decisões em seu nome. Contudo 
nos países que adotam o sistema controle de constitucionalidade as decisões políticas e 
eventuais danos a direitos fundamentais são analisados nos tribunais superiores e nas cortes 
constitucionais. Se a decisão majoritária é equivocada o grupo prejudicado deve levar a questão 
para o controle de outro poder, como afirmado, os direitos fundamentais possuem essa 
característica de resistência. Mas o Estado e as próprias decisões de maioria devem ser meio de 
promoção de direitos fundamentais, a atuação do poder judiciário não deve se sobrepor a 
decisão democrática. Apesar disso seria equivocado considerar que jurisdição não seria 
democrática e em comparação com a legislatura, pois em uma análise mais apurada, é possível 
que nenhum dos dois poderes estejam de acordo com os valores democráticos. A questão não 
é simplesmente resolvida sem considerar as complexidades do sistema e negligenciando um dos 
poderes. Deste modo, a pesquisa objeto deste projeto tem como objetivo estudar quais são os 
limites da jurisdição constitucional na tutela dos Direitos Fundamentais, com foco especial na 
proteção dos direitos sociais frente as diversas modificações feitas nos últimos cinco anos. Tal 
estudo não deverá se prender somente na análise da jurisprudência da corte, mas também 
levará em consideração outros instrumentos como pedido de vista e a própria escolha de quais 
ações devem ser julgadas pela corte. 
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Projeto: REGULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA: UM ESTUDO SOBRE OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO E AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NO CONTEXTO DA REGULAÇÃO BRASILEIRA – PARTE II 
 
Coordenador(a): ANDREA MARIA PEDROSA SILVA JALES 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Direito 
Campus: Central 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Clédina Maria Fernandes, Denys Tavares de Freitas, José Anselmo de Carvalho 
Júnior, Breno Viníciusde Góis, Edmar Eduardo de Moura Vieira, Giovanni Weine Paulino Chaves 
Alunos(as): Maria Alcilene Dantas, Mateus Felipe Barbosa de França, Francisco Fabio Duarte, 
Antonia Alice Soares Araújo, Geórgia Michelly da Costa Silva, Antônia Gledestônia Mesquita de 
Oliveira, Leandro Santos de Araújo, Patrício Ferreira da Silva, Daniel Romero Esc 
Técnicos(as): Luciana Gomes Pacheco 
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 9/21/2017 - Data de término: 10/21/2018 
 
Resumo: O Estado democrático de Direito tem como dever concretizar os seus elementos 
estruturantes: Democracia e Direitos fundamentais. A crise de legitimação da lei formal gerou 
um deficit de legitimidade da atual democracia representativa que está sendo corrigido com 
uma nova interpretação jurídico-constitucional e com maior participação democrática nas 
tomadas de decisões políticas. Este projeto desenvolverá pesquisas sobre os novos meios de 
participação democrática e acesso aos espaços públicos na atualidade, através dos meios de 
informática e redes sociais, como instrumentos eficientes de concretizar a democracia e o 
controle da atividade administrativa. 
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Projeto: AVALIAÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: UM ESTUDO ANALÍTICO 
E BIBLIOMÉTRICO A PARTIR DAS ABORDAGENS/PRODUÇÕES ACADÊMICAS (2º MOMENTO) 
 
Coordenador(a): MÁRCIA DA SILVA PEREIRA CASTRO 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Serviço Social 
Campus: Central 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Melissa Rafaela Costa Pimenta, Teresinha Fernandes Dantas Sousa 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Lincoln Moraes de Souza 
 
Data de início: 5/30/2018 - Data de término: 5/30/2018 
 
Resumo: A avaliação de políticas públicas tem sido um campo de estudo que vem crescendo 
significativamente nas últimas décadas e sua produção acadêmica tem sido identificada em 
diferentes áreas de conhecimento, dentre elas, a assistência social. Contudo, são produções 
que, comumente, encontram-se dispersas em livros, teses e dissertações, sendo que grande 
parte dessas últimas estão nos repositórios das universidades. A pretensão é compilar esses 
estudos, primeiramente, através da bibliometria, bem como analisá-las e, assim, identificar 
tendências e/ou abordagens metodológicas presentes na produção acadêmica que diz respeito 
à avaliação das políticas públicas de assistência social. Nessa perspectiva, se constrói 
possibilidades de mapear os/as autores/as que têm se apropriado da literatura de políticas 
públicas, como também, da avaliação de políticas públicas e, por conseguinte, o estudo 
possibilitará o aprofundamento das vertentes conceituais, metodológicas e ideológicas 
adotadas pelas produções a serem identificadas. A intermitência das produções bibliográficas 
observada no referencial de políticas públicas possibilitou a necessidade de sistematizar o 
estado da arte da temática em foco. 
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Projeto: ESTUDO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA – CECAFES, LOCALIZADO NA CIDADE DE 
NATAL/RN 
 
Coordenador(a): JOÃO BATISTA DE FREITAS 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Turismo 
Campus: Natal 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Thaluany Pinheiro da Costa Vasco 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 11/27/2017 - Data de término: 11/23/2018 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo elaborar um diagnóstico de viabilidade do 
potencial turístico do Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária – 
CECAFES, no intuito de torná-la um atrativo turístico da cidade de Natal/RN, visto suas 
características e particularidades locais. Esta pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer 
e incentivar o segmento do turismo local, bem como de oportunizar a discussão sobre a 
necessidade do desenvolvimento de atrativos turísticos alternativos, o que pode contribuir 
como o fortalecimento da atividade econômica na promoção da agricultura familiar, já que o 
respectivo mercado público é um espçao destinado a comercialização de artesanato, 
gastronomia, atrações culturais, produtos de origem animal e vegetal, sendo todos 
exclusivamente frutos da agricultura familiar e economia solidária do Rio Grande do Norte. Na 
perspectiva metodológica, o estudo caracteriza-se como descritivo, exploratório, qualitativo e 
estudo de caso (GIL, 2002; FACHIN, 2003; ROESCH, 2005; e VERGARA, 2007). Os sujeitos a serem 
investigados serão: o gestor da CECAFES, um representante da Secretaria Municipal de Turismo 
de Natal (SETUR/RN) E UM REPRESENTANTE DA Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande 
do Norte (SETUR/RN); a seleção da amostra se deu pela técnica não probabilística, intencional e 
por acessibilidade, por se tratar de informações específicas e particulares (ROESCH), 2005).  Para 
facilitar a operacionalização do estudo, a pesquisa será desenvolvida em duas fases, a primeira 
com foco teórico, momento em que será feito uma revusão da literatura, seguido de um 
levantamento de informações sobre a CECAFES; posteriormente, mediante as informações 
levantadas será como norte metodológico as diretrizes da Matriz de SWOT; feito isso, será 
possível elaborar um diagnóstico e prognóstico para o CECAFES, na perspectiva de um eventual 
potencial turístico. 
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Projeto: PROJETO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE CAN/UERN 
 
Coordenador(a): SIDCLEY D'SORDI ALVES ALEGRINI DA SILVA 
 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento: Turismo 
Campus: Caicó 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): BRENDA SARAYANE DOS REIS BASTOS, FRANCISCO BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 8/1/2018 - Data de término: 7/1/2019 
 
Resumo: O Observatório do Turismo do Rio Grande do Norte – OBSERVATUR/RN  será um 
espaço destinado ao fomento do turismo potiguar, fazendo com que o destino turístico RN 
torne-se mais competitivo e consequentemente gere mais oportunidades de desenvolvimento 
para o Estado e para sua população. Sendo assim, o OBSERVATUR/RN tem como objetivo geral: 
analisar o comportamento do turista potiguar, além de objetivos específicos claros como, 
levantar informações sobre o turismo do RN; compilar dados estatísticos do turismo potiguar e 
analisar as informações obtidas em pesquisa de demanda turística. Com isto, esta proposta 
justifica-se pela necessidade de auxiliar a iniciativa pública e privada na tomada de decisões de 
natureza turística, monitorando-se a atividade no Estado através de uma medologia calcada em 
pesquisas de campo, com dados primários oriundos de questionáros aplicados nos principais 
portões de entrada de turistas no RN, a saber: Aeroporto Internacional Aluízio Alves, Rodoviária 
e Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, cujos aods serão tratados estatisticamente com vistas 
à elaborações e documentos estatísticos oficiais que norteiem investidores privados e oriente o 
poder público na elaboração de políticas de fomento turístico. A proposta de criação do 
OBSERVATUR/RN surgiu durante a Reunião do Conselho Estadual de Turismo do RN – CONETUR, 
onde foi realizado um compromisso público para realizações das primeiras pesquisas de 
demanda turística no RN, realizadas em setembro de 2017, janeiro de 2018 e junho de 2018, as 
duas primeiras, devidamente tabuladas e disponíveis no portal de Fecomércio/RN. Tais 
pesquisas contaram com o apoio da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, da 
Universidade Potiguar – UnP, da Empresa Potiguar de Promoção turística do Rio Grande do 
Norte -  EMPROTUR, da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/RN e da Secretaria Municipal 
de Turismo – SETUR/NATAL, financiadas pela Federação do Comércio de bens, Serviços e  
Turismo do Estado do RN – FECOMERCIO/RN, onde nas referidas investigações foram aplicados 
583 questionários em setembro de 2017 e 841 questionários em janeiro de 2018 e 
aproximadamente 500 em junho de 2018, estabelecendo-se assim, o perfil do visitante nacional 
e estrangeiro que visita o Estado do RN. É fundamental salientar que os pesquisadoes/bolsistas 
foram selacionados junto ao curso de turismo do Campus de Natal da UERN e da UnP. No caso 
da UERN foram selecionados 05 pesquisadores temporários e ainda 02 pesquisadoes/bolsistas 
permanentes, estes últimos trabalham continuamente em pesquisas intermediárias junto ao 
grupo proponente/financiador e são contratados, através de bolsas do CIEE pela Secretaria 
Municipal de Turimo de Natal – SETUR/NATAL, fornecendo dados sobre a qualidade do produto 
turístico natalense, do seu entorno, as motivações turísticas dos seus visitantes, os gastos 
médios, a origem, dentre outros aspectos relevantes ao perfil do turista potiguar. É importante 
salientar, ainda, que no mês de Junho de 2018, o grupo que compõe o OBSRVATUR/RN recebeu 
a adesão de cooperação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN – IFRN, 
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onde se decidiu que a coordenação do OBSERVATUR/RN seria compatilhada entre a UERN e o 
referido Insituto (Campus Canguaretama/RN), com visitas a otimizar as tarefas de pesquisas 
demandadas pelo Observatório. 
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Projeto: ABORDAGEM TERMINOLÓGICA NAS VEREDAS TEÓRICAS DA ARGUMENTAÇÃO (FASE 1) 
 
Coordenador(a): EDMAR PEIXOTO DE LIMA 
 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Departamento: Letras Vernáculas 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Antônio Luciano Pontes, Sueilton Júnior Braz de Lima, Jammara Oliveira 
Vasconcelos de Sá 
Alunos(as): Taiza Barros Leite, keiliane Viana da Silva 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as): Theciana Silva Silveira 
 
Data de início: 12/1/2017 - Data de término: 11/1/2018 
 
Resumo: Partimos do entendimento de que aliar os estudos da Argumentação aos aportes 
teóricos e metodológicos da Terminologia e da Terminografia oportuniza o acesso dos 
estudiosos à compreensão do repertório terminológico como fator preponderante na aquisição 
dos conceitos da área de estudos. Nesse sentido, para alicerçar este ponto de vista, tomamos 
como pressuposto o posicionamento defendido em Benveniste (1982, p. 252), para quem a 
ciência “não tem outro meio de estabelecer sua legitimidade senão por especificar seu objeto 
denominando-o”. Desse modo, com a finalidade de realizar a presente investigação, 
apropriamo-nos da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) como teoria de base para 
orientar as discussões que nos permitam observar o comportamento das unidades 
terminológicas (UTs) pertencentes às teorias da argumentação. Temos como objetivo investigar 
o repertório terminológico na área de domínio a fim de construir um banco de dados que 
represente as particularidades que envolvem a área da argumentação. Para isso, apropriamo-
nos dos pressupostos teóricos e metodológicos da Terminologia e da Terminografia. Do ponto 
de vista teórico, recorremos aos requisitos conceituais da TCT, postulados por Cabré (1993, 
1999, 2001), Freixa (2002, 2014) e Kostina (2009) para orientar o nosso olhar sobre a 
caracterização das UTs pertencentes às teorias da argumentação e o texto especializado e nos 
reportamos ainda aos fundamentos da Terminografia, requisitados por Barros (2004), Krieger e 
Finatto (2004) para guiar os pontos de vista que norteiam a construção do produto 
terminográfico (banco de dados), delimitado para esta parte da investigação. Do ponto de vista 
metodológico, propomo-nos à construção do corpus da argumentação (CORPARG), e para a 
manipulação do corpus na organização dos dados, na seleção das candidatas às UTs e na 
observação dos contextos definitórios da terminologia da área, recorremos ao software 
WordSmith Tools 6.0. Essa ferramenta computacional da Linguística de Corpus exerce a função 
de auxiliar o terminológo no manuseio dos dados do corpus. Do ponto de vista analítico, 
debruçamo-nos sobre as análises e caracterizações das UTs pertencentes à área, de acordo com 
os critérios pré-estabelecidos para o reconhecimento do repertório terminológico. Portanto, 
como possíveis resultados, pressupomos que esta pesquisa poderá oportunizar, além da 
organização e sistematização do repertório terminológico, o acesso à construção da identidade 
da área da Argumentação. Acrescentamos ainda que ao final da pesquisa e para facilitar o acesso 
dos graduandos e demais pesquisadores aos resultados desta investigação, disponibilizaremos 
o banco de dados das teorias da argumentação no e-termos, ambiente computacional 
colaborativo Web de acesso livre e gratuito, dedicado à gestão terminológica, organizado pelo 
Grupo de pesquisa em Terminologia – GETERM, da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. 
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Projeto: DISCURSOS E PRÁTICAS NA CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA BRASILEIRA: POLÍTICAS DA 
VIDA E GOVERNAMENTALIDADE: 2ª ETAPA 
 
Coordenador(a): FRANCISCO PAULO DA SILVA 
 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Departamento: Letras Vernáculas 
Campus: Central 
Edital: 001/2017 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as): Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares, Marcos Paulo de Azevedo 
Alunos(as): Camila Praxedes de Brito, Sara Cristina dos Santos Freires, Julysson Charles Pereira 
Souza, Divaneide Barreto Bezerra Gabriel, Ramon Bezerra Pereira 
Técnicos(as): Francisca Vilani de Souza 
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 4/30/2018 - Data de término: 4/30/2019 
 
Resumo: Uma das questões centrais na construção da democracia envolve as políticas voltadas 
à garantia dos Direitos Humanos. Isso porque tais políticas marcam a problematização da 
relação entre sujeitos e governo como sendo da ordem da liberdade e como imperativo da 
democracia, portanto, como investimento em torno da vida. Essa relação que se constitui como 
investida do biopoder inscreve nos discursos e práticas sobre os direitos humanos as estratégias 
do poder e as resistências dos sujeitos na construção da sociedade democrática. Com isso, deixa 
entrever nos discursos que a relação democracia e direitos humanos se constitui em um 
problema de governamentalidade. Com base nesta problematização e respaldado pelas 
contribuições de Michel Foucault para o estudo do discurso, este projeto pretende responder a 
seguinte questão central: Como se inscreve discursivamente a relação entre legitimação dos 
direitos humanos e construção da democracia nos discursos e práticas que circulam no campo 
político, considerando-se a relação poder/saber/resistência? 
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Projeto: INCURSÕES EM TORNO DA MATRIZ REFERENCIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENEM 
 
Coordenador(a): GILSON CHICON ALVES 
 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Departamento: Letras Vernáculas 
Campus: Central 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Lucas Vinícius Martins Cunha 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 9/21/2017 - Data de término: 9/21/2018 
 
Resumo: Os exames nacionais sempre foram motivo de preocupação para os estudantes 
interessados em ingressar em um curso d e nível superior. O mais utilizado pelas universidades 
públicas e particulares foi o vestibular, uma avaliação estruturada em questões de múltiplas 
escolhas e também de questões discursivas. Na área de Língua Portuguesa, o vestibular exigia 
dos candidatos uma competência relativa ao conhecimento de gramática tradicional, através de 
questões de múltiplas escolhas, e ao domínio da norma padão para escrever um texto 
dissertativo. Entretanto, na virada do século XXI, esse paradigma doi abandonado e em seu lugar 
o Ministério da Educação lançou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ENEM também 
está estruturado em questões de múltiplas escolhas e uma redação, mas difere do vestibular 
antigo por requerer do candidato um perfil bem diferente do modelo anterior: no que diz 
respeito às questões abjetivas, ao invés de cobrar única e explicitamente conhecimentos de 
gramática tradicional, ele solicita informações, que sabe indentificá-las, relacioná-las. Em outras 
palavras, o candidato que submete ao ENEM não é um estudante que passa a maior parte do 
tempo decorando regras gramaticais, muito embora seja necessário que as domine, mas ele 
deve demonstrar que sabe aprender. Uma das diferenças mais claras entre os dois modelos é 
que o antigo solicitava um aspirante que apreendeu informações e que é capaz de reproduzi-
las, ao passo que o modelo requer um aspirante dotado de mecanismos/ferramentas que lhe 
possibilitem indentificar as informações ao seu redor e que consiga produzir conhecimentos a 
partir destas. A fim de mensurar as competências e as habilidades dos candidatos, que devem 
ser trabalhadas ao longo dos 12 anos de escolarização, o ENEM propõe uma matriz de 
referências que discrimina os tipos de competências e suas respectivas habilidades que 
compõem os trços do perfil almejado. Nosso interesse se concentrará nas competências de área 
1 (habilidades 1 a 4), área 6 (habilidades 18 a 20), àrea 7 (habilidades 21 a 24), área 8 (habildiade 
25 a 27). Não a reproduziremos neste local porque isto descaracterizaria a seção de resumo, 
mas o leitor pode encaminhar-se para o sítio do INEP/ENEM (matriz de referências). Este projeto 
tem como objetivo geral analisar cada uma das compet~encias e suas respectivas habilidades 
das áreas que comprrendem a Matriz da Referência de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias 
do ENEM. Desenvolvemos uma pesquisa exploratória devido ao fato de ser inexitente a 
produção de material de teor científico encontrado até o momento. Autores como Marcushi 
(2008), Koch e Travaglia (2011) e Koch e Elias (2006), Solé (2012) nos darão subsídios sobre 
leitura, interpretação e compeensão de textos. Bazerman (2007), Bazerman (2011), Bakhtin 
(1997) nos darão suporte na área de gênwros textuais/discursivos. 
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Projeto: TRÊS OLHARES ÓRFICOS SOBRE UMA MESMA MENINA: UM ESTUDO COMPARATIVO 
DAS ADAPTAÇÕES DA OBRA CORALINE, DE NEIL GAIMAN, A PARTIR DO MITO DE ORFEU 
 
Coordenador(a): CONCÍSIA LOPES DOS SANTOS 
 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Departamento: Letras Vernáculas 
Campus: Pau dos Ferros 
Edital: 006/2015 - Programa: Fluxo Contínuo - CIPI (UERN) 
 
Equipe do Projeto: 
Professores(as):  
Alunos(as): Marta Mirelly Fernandes da Silva, Geovani José da Silva 
Técnicos(as):  
Colaboradores(as):  
 
Data de início: 12/1/2017 - Data de término: 11/1/2018 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa em iniciação científica pretende analisar as diferentes 
adaptações da obra Coraline (2003), de Neil Gaiman, a partir do olhar e do mito de Orfeu. Essa 
obra ultrapassa limites, tanto na barreira de gêneros literários, quanto do próprio alcance de 
público. Apresentada na versão livro, animação e quadrinhos (Graphic Novel), a narrativa 
acende questionamentos quanto ao seu direcionamento para o público infantojuvenil, 
cativando crianças, adolescentes e adultos, apresentando temáticas capazes de seduzir as mais 
variadas faixas etárias, bem como de desenvolver diferentes leituras, como o olhar órfico a partir 
da literatura comparada. Trata-se de um estudo de literatura comparada que envolve a 
produção artístico-literária infanto-juvenil de Neil Gaiman, a teoria da narrativa literária, a teoria 
da adaptação e a mitologia grega. 
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